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Abstrakt (česky) 

Diplomová práce „Informační politika Evropské unie v době Bangemannových aktivit 

v porovnání s informační politikou USA“ se věnuje problematice informační politiky 

prováděné Evropskou Unií a Spojenými státy. Nejprve je definována struktura práce, poté 

následují základní pojmy. Diplomová práce dává zároveň prostor dějinám Evropské unie, 

které poskytují potřebný kontext, v němž je třeba informační politiku vidět.  

Tato práce si dává za cíl popsat a zhodnotit informační politiku Evropské unie  

v Bangemannově době v porovnání s informační politikou USA ve stejném časovém 

horizontu a možnost vzájemného využití kladů informační politiky obou území. V další části 

je porovnána informační politika EU a USA začátkem 21. století. 

 

 

Abstract (in English) 

The thesis „Information Policy of European Union in Bangemann´s activities period in 

comparison with USA“ is devoted to the Information policy issue applied by the European 

Union and the United States of America. The thesis structure is defined at the earliest; 

afterwards the basic terms are followed. The thesis describes the European Union history, 

which provides context needed to be able to understand the European Union Information 

policy. 

The description and evaluation of the European Information policy in Bangemann´s 

activities period in comparison with USA in the same time period and the possibility  

of mutual utilization of pros of the Information policy of both countries is the aim of this 

thesis. The following part is occupied with the comparison of EU and USA Information 

policy at the beginning of 21st century.      
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informační vědu 
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Institute for Standards and 

Technology 
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institutu pro standardy a 

technologie 
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National Research and Education 
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National Technical Information 

System 

Národní systém technických 

informací 
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operation and Development  
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Libraries and Information services 
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knihovny a informační vědu 



Předmluva  

Svoji diplomovou práci zaměřuji na rozdíl od již uplatněných témat soustředěných 

vždy na pouze jeden stát, na porovnání dvou významných geopolitických aktérů USA a EU. 

Za cíl jsem si vytkla popsat a zhodnotit informační politiku Evropské unie v Bangemannově 

době v porovnání s informační politikou USA ve stejném časovém horizontu a uvést možnost 

vzájemného využití kladů informační politiky obou území.  

Téma informační politika jsem si pro svou diplomovou práci vybrala z toho důvodu, 

že se s ním setkávám po praktické stránce již několik let ve svém zaměstnání. Zabývám  

se fondy Evropské unie v rámci Operačního programu Technická pomoc na Ministerstvu pro 

místní rozvoj. V rámci tohoto programu je jedna prioritní osa zaměřena právě na publicitu, 

v rámci které je řešen mimo jiné problém poskytování informací široké veřejnosti o aktivitách 

Evropské unie pro členské státy, tj. i pro občany České republiky. S ohledem na mé praktické 

zkušenosti jsem se rozhodla získat i hlubší teoretické znalosti v rámci tohoto tématu, což 

shledávám přínosné v rámci mého aktuálního zaměstnání, kde bych mohla případně nabyté 

znalosti využít. 

Práce poskytuje přehled o vývoji informační politiky Evropské unie od poválečných 

počátků do roku 1999 a od roku 2010 do současnosti, aby čtenář získal přehled o změnách, 

které v této oblasti proběhly. Zároveň je v práci stručně zmíněna samotná Evropská unie, aby 

byl zřejmý směr vývoje informační politiky. Dále součástí práce je přehled vývoje informační 

politiky Spojených států amerických zaměřený na konec 20. století a informační politiku 

současného amerického prezidenta Baraka Obami pro porovnání s vývojem informační 

politiky EU ve stejném období. Evropská unie představuje především strategicky 

koncipované seskupení států s cílem vytvořit dostatečně silnou konkurenceschopnou politiku, 

aby mohla čelit především dvěma hlavním světovým ekonomickým velmocem, kterými jsou 

USA a Japonsko.    

Stěžejní pro tuto práci je v rámci druhé kapitoly část týkající se Bangemannovy zprávy 

a komparace informační politiky EU s národní informační politikou USA, zároveň část 

týkající se komparace informační politiky EU a USA začátkem 21. století a závěr.   

Při tvorbě diplomové práce jsem se setkala s několika problémy při vyhledávání 

relevantních zdrojů. Přes velmi otevřenou informační politiku USA jsem měla poměrně velký 

problém dohledat na internetu dokumenty relevantní k této práci. Jednalo se především  

o legislativu, nicméně i zprávy týkající se stavu informační politiky bylo velmi těžké dohádat. 

Většinou jsem se setkala s tím, že byl požadován nějaký poplatek, resp. zpoplatněná 



registrace, případně registrace byla zdarma, ale požadovaný zdroj nebyl k dispozici 

kompletní. Co se týče relevantních podkladů pro informační politiku EU, zde jsem měla spíše 

opačný problém. Na internetu je volně k dispozici nepřeberné množství elektronických 

zdrojů, což snadno způsobí přehlcení uživatele a ztrátu orientace ve zdrojích.   

Rozsah práce je 76 stran včetně obrázků a bylo použito 61 zdrojů, které jsou 

uspořádány abecedně na konci diplomové práce. V diplomové práci jsou použitá literatura  

i bibliografické záznamy citovány v souladu s normami ISO 690 a ISO 690-2. V textu jsou 

použity odkazy v Harvardském sytému, tj. v textu je pro větší přehlednost v hranatých 

závorkách uveden první údaj (příjmení autora nebo jméno korporace nebo název dokumentu, 

pokud není u dokumentu uveden autor) a následuje rok vydání dokumentu. U doslovných 

citací dokumentů, které jsou stránkovány, je zároveň uvedena strana, z níž je citováno. 

Za vstřícnou pomoc a hodnotné připomínky při tvorbě diplomové práce bych ráda 

poděkovala vedoucímu mé diplomové práce panu docentu PhDr. Rudolfu Vlasákovi.  
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1 Úvod  

Rychlý vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále „ICT“) má 

zásadní vliv na vznik nového prostředí, které urychluje rozvoj současné moderní společnosti. 

Technický pokrok jde velmi rychle kupředu a v souladu s tím nás obklopují různé pojmy jako 

např. informace, informační společnost, informační politika, digitalizace. V návaznosti na 

téma této diplomové práce je třeba čtenáře seznámit se základními pojmy celé práce. 

1.1  Politika 

Existuje mnoho definic politiky. Andrew Heywood, přední autor politických knih  

ve Velké Británii, ve svém díle Politologie uvádí, že „politika je činnost, jejímž 

prostřednictvím lidé tvoří, chrání a mění obecná pravidla, kterými se spravují ve svém životě. 

Politika je tudíž neoddělitelně spjata s konfliktem a spoluprací. Přesto s politikou lze zacházet jako 

s pojmem „ve své podstatě" sporným v tom smyslu, že má řadu přijatelných či legitimních 

významů“ [Heywood, 2004, s. 23, 24] a dosud neexistuje přesná definice.  

Zároveň slovo „politika“ bylo ovlivněno anglickým jazykem stejně jako slovo 

„informace“ uvedené v předchozí kapitole. V anglickém jazyce pro výraz „politika“ existují  

3 termíny a to: „polity“, „politics“ a „policy“. Fiala a Schubert [2000] uvádí, že výraz „polity“ 

označuje funkční rámec politického procesu a politických aktivit (např. ústava, volební 

systém, státní zřízení), v případě Evropské unie se jedná o řád v primárním právu a  

ve smlouvách. Výraz „politics“ znamená politický proces střetávání zájmů a oblast, kde  

se pohybují politici (politické strany a politici), v rámci Evropské unie to jsou evropské 

instituce a členské státy, které významně ovlivňují politiku informační společnosti. Jedná  

se o Evropskou Komisi, Evropskou radu, Radu Evropské unie, Evropský parlament a členské 

státy. Pojmem „policy“ je míněna obsahová stránka politiky, tedy opatření, záměry a kroky, 

které jsou spojeny nikoliv s aktéry, ale s tématy. Jde o výsledky jednání politických aktérů, 

tedy o různé typy politik (jde např. o zdravotní politiku, politiku bydlení, sociální politiku 

apod.). Ve Slovníku spisovného jazyka českého je politika definována takto: „je to činnost 

států, vlád, tříd, organizací i jednotlivců v oblasti řízení vnitrostátních nebo zahraničních 

vztahů.“ [Ústav pro jazyk český, 2011] Podstatou politiky je způsob společenské správy,  

od něhož se odvíjejí všechny další aspekty společenského života. 
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1.2 Informační politika 

Definic pojmu informační politika existuje poměrně velké množství. Americký autor 

Peter Hernon ji v roce 1989 definoval jako činnost založenou na souboru vzájemně 

provázaných zákonů a předpisů pro zvládání procesů přenosu informací v zemi a jako činnost, 

která ovlivňuje ekonomiku a sociální i technický rozvoj a pomáhá posuzovat různé vládní 

úkony. Významný americký představitel mezinárodní informační organizace FID (Fédération 

internationale de documentation), která byla založená roku 1937 s cílem koordinovat 

dokumentační činnost v mezinárodním měřítku a pečovat o její rozvoj, Forest W. Horton,  

v roce 1998 v článku "What are national information policies", posunul pojetí informační 

politiky na disciplínu, která zásadním způsobem ovlivňuje pokrok jednotlivých zemí,  

z důvodu vstupu zemí do informační společnosti. Zároveň ji hodnotí jako nepostradatelnou 

pro budování informační superdálnice tzv. Information superhighway a národních  

i regionálních informačních infrastruktur a jejich propojení do struktur globálních. Pojem 

"informační politika" se vyvíjí v závislosti na vývoji světových trendů a zároveň vychází  

ze stavu technického pokroku, politického smýšlení i celkové ekonomické situace v dané 

zemi. 

V současné době se díky informačnímu pokroku stává informační politika pro moderní 

uvažování nepostradatelnou. [Vlasák, 2001] Charles R. McClure, profesor a ředitel Státní 

univerzity Florida ve Spojených státech amerických, definuje informační politiku jako termín, 

který popisuje soubor souvisejících principů, pravidel, zákonů a směrnic a regulací, procedur, 

stanovisek, výkladů a praxí, které pomáhají při tvorbě, přístupu, správě a využívání informací. 

Dále uvádí, že v oblasti politiky má zásadní vliv na politické rozhodování, ovlivňuje tvorbu, 

sběr, uchovávání, distribuci a přístup k informacím a informačním zdrojům, reguluje procesy 

v institucích (např. organizaci, správu a využívání informací v knihovnách), ovlivňuje 

využívání informačních technologií apod. V rámci informační politiky musí být také nastaven 

proces využívání, získávání, ochrany, zpřístupňování a spravování informací. Tento proces je 

řízen zákony, metodikami, směrnicemi apod., které musí být při využívání informační 

politiky dodržovány. [McClure, 1996, s. 214] 

Je třeba uvést, že hlavní cíle informační politiky jsou zaměřeny na zajištění dostatečné 

informovanosti všech občanů daného státu, na rovný přístup k ICT, které by měly být 

bezpečné, přijatelné a zvládnutelné pro celou společnost bez ohledu na věk či případné 

postižení občanů. Dalšími cíli je zefektivnění státní správy a zkvalitnění podpory podnikaní. 
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Jedná se tedy o vybudování a rozvíjení informační společnosti. Stát může ovlivňovat realizaci 

informační politiky pomocí legislativy, přidělováním finančních zdrojů a uplatněním 

ostatních finančních nástrojů včetně řízení a koordinace prostřednictvím příslušných orgánů 

státní správy. Pokud by nebyl umožněn všem občanům rovný přístup k technologiím, mohlo 

by dojít k prohlubování tzv. digitální propasti neboli digital divide/gab. Tato problematika 

bude blíže specifikována v kapitole 1.4.  

R. Vlasák [2001] zdůrazňuje, že je zároveň nutné rozlišit informační politiku na státní 

(národní a v případě USA vládní) a globální informační politiku. Globální informační politika 

se zaměřuje na celosvětový rozvoj informační společnosti a infrastruktury, což bylo historicky 

i jedním z cílů Spojených států amerických a v posledních letech i Evropské unie, o čemž 

svědčí např. tzv. Bangemannova zpráva s oficiálním názvem: "Evropa a globální informační 

společnost – doporučení Evropské radě" (Europe and the Global Information Society – 

Bangemann report recommendations to the European Council), která byla Evropskou radou 

schválená v roce 1994. 

Dále dodává, že je velmi obtížné sledovat výsledky informační politiky, nicméně lze 

konstatovat, že za nejvýznamnější kritérium úspěšnosti informační politiky lze považovat 

míru uplatnění moderních prostředků informační a telekomunikační techniky, které jsou 

základem tzv. digitální revoluce, v komunikaci poznatků ve společnosti. V současnosti už 

žádná vláda hospodářsky vyspělého státu neopomíjí ve svých programových cílech 

formulovat svoji vlastní informační politiku, která se ale může lišit v míře angažovanosti 

daného státu. [Vlasák, 2001] 

Nicméně existuje více pohledů na označení vývoje informační politiky. Dle  

Ch. Borgmanové je digitální revoluce jedním ze dvou hlavních pohledů na technologický 

pokrok. Zastánci této teorie tvrdí, že vysoké tempo technologického vývoje je znakem 

technologické, resp. digitální revoluce, jejímž výsledkem je kompletní transformace 

společnosti, kdy již nebude důležité fyzické umístění informačních zdrojů, protože většina 

úkonů souvisejících s informacemi, bude prováděna online pomocí informačních technologií. 

Většina tištěných publikací zmizí, knihovny, nakladatelství, archivy, školy, univerzity a další 

instituce, poskytující tištěnou formu informací, budou zásadním způsobem přetransformovány 

v návaznosti na digitalizaci nebo budou úplně zrušeny. Výsledkem bude zlepšení 

vzdělávacího procesu, zvýšení mezilidské komunikace, dále bude umožněn neomezený 

přístup k informačním zdrojům a to vše povede k větší ekonomické rovnosti.  
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Ch. Borgmanová zároveň zdůrazňuje, že opačným pohledem na digitální, resp. 

technologický rozvoj je proces evoluce, nikoliv revoluce, kdy pouze dochází k sociálním 

změnám směrem k informačně orientované společnosti. Počítačové sítě jsou pokračováním již 

dříve existujících technologií jako telegraf a telefon, rádio a televize a další přístroje, které 

byly závislé na síťové infrastruktuře. Všechny technologie jsou závislé na institucích, jejichž 

vývoj je mnohem pomalejší než vývoj technologií. Digitální a digitalizovaná média jsou 

rozšířením původních médií a institucí, které si je přizpůsobily ke svým potřebám, stejně jako 

si přizpůsobily i předchozí média. Elektronické publikování bude čím dál důležitější, ale 

pouze u některých typů informací. Tištěné publikování bude existovat i nadále současně 

s dalšími formami distribuce. Stále více aktivit bude prováděno online, čímž osobní 

komunikace (tváří v tvář) bude čím dál vzácnější. Práce z domu, elektronické vzdělávání a 

elektronický obchod budou doplňující formou, ale nenahradí stávající procesy, tj. práci 

fyzicky v zaměstnání, školní třídy a nákupní centra.  

Zároveň je třeba si uvědomit důsledek informační technologie, kterým je často nárůst 

propasti mezi lidmi, což může být jedna z hrozeb globální informační infrastruktury.  

Ch. Borgmannová dále uvádí, že obě varianty mají svá pro a proti, že neexistuje 

jednoznačná volba mezi variantou „revoluce“ a „evoluce“, ale něco mezi nimi, což označila 

jako „ko-evoluce“ (co-evolution). Zároveň podotýká, že existuje ještě mnoho jiných pohledů 

na technologický vývoj (někdy až extrémních), ale tyto dva zvolila za základní. [Borgman, 

2003, s. 2 a 3] 

1.3 Informační společnost 

Z výše uvedených úvah vyplývá, že moderní informační politika je úzce spojena  

s termínem „informační společnost“.  

Budování informační společnosti je v dnešní době nepochybně součástí zájmu všech 

vyspělých států světa. První zmínky o shromažďování informací, zpětné vyhledávání a 

vytváření asociací prezentoval ve svém článku „As We May Think“ v roce 1945 americký 

vědec Vannevar Bush. Následně byla tato myšlenka rozvíjena v 70. letech, kdy se začaly 

objevovat úvahy o vytvoření "globálního mozku", tedy superpočítače, do něhož bude možno 

uložit podstatnou část lidského poznání a zpětně v něm vyhledat, a po tehdy právě 

vznikajících digitálních telekomunikačních sítích, získat kteroukoliv relevantní informaci. 

Nicméně teprve ve druhé polovině 90. let se s ohledem na vývoj v oblasti informačních a 
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komunikačních technologiích (dále „ICT“) začalo hovořit o novém stadiu vývoje lidské 

společnosti, tedy o společnosti "postindustriální", respektive "informační společnosti". 

[Vlasák, 2001] ICT je možné přirovnat k průmyslovým strojům během průmyslové revoluce. 

Změnily způsob práce, ekonomiku, způsob života a vytvořily informační společnost. 

Z ukládání a šíření informací se stává významná ekonomická aktivita, která značně ovlivňuje 

charakter společnosti, mimo jiné i vytvářením nových příležitostí a činností. [Zatuška, 1999] 

Zároveň umožňuje posun od závislosti na interních informačních systémech k systémům 

využívajícím externí komunikace a povyšuje infrastrukturu z komunikační na informační 

úroveň.   

Na webových stránkách vlády České republiky je uvedeno, že nejvýraznějším rysem 

informační společnosti je posun od závislosti na interních informačních systémech  

k systémům využívajícím externí komunikace. Internet je zde označován jako konkrétní 

příklad (prototyp) informační dálnice a důležitý nástroj pro rozšíření nových služeb. Povýšení 

infrastruktury z komunikační na informační úroveň je dalším důležitým krokem směrem  

k vybudování informační společnosti. Globální informační infrastruktura umožňující 

propojení koncových uživatelů bez zprostředkovatelů je klíčem k vytváření a přenosu 

znalostí. [Vláda České republiky, 1999]  

S příchodem nových technologií nastává komplexní změna dosavadní struktury a 

chování společnosti. Geografické vzdálenosti přestávají být omezujícím faktorem a celý svět 

se díky internetu včetně mobilních sítí přibližuje a zmenšuje, což je jedním ze základních 

znaků nového informačního věku.  

Existuje velké množství definic informační společnosti, nicméně většina autorů 

vychází z konstatování Daniela Bella z roku 1973, který předpokládal, že jak byla industriální 

společnost založena na strojích a výrobních procesech, na kapitálu a fyzické práci, tak 

postindustriální informační společnost bude založena především na intelektuálních procesech 

a službách, na informacích a znalostech. [Bell, 1973, předmluva s. XCI] 

Pokud bych shrnula podstatu informační společnosti dle různých definic, vyvodila 

bych z toho závěr, že informační společností je míněna společnost charakteristická digitálním 

využíváním, zpracováním, uchováváním a přenosem dat, která má zásadní vliv na 

ekonomický růst, usnadnění života občanů a rozvíjení informačního průmyslu, který se stává 

globálním. V rámci tohoto procesu hraje jednu z hlavních rolí internet, který je základem pro 

globální informační infrastrukturu. Dle Alvina Tofflera, amerického prognostika, který 
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v srpnu roku 1999 poskytl rozhovor španělskému deníku El País, je hlavní výhodou internetu 

umožnění přístupu k poznatkům celé společnosti bez ohledu na postavení jednotlivých 

občanů ve společnosti na globální úrovni. Zároveň podotýká, že v případě internetu a 

informatizace společnosti jde o první významnou revoluci, která nebyla řízena z Evropy. Díky 

internetu dochází k eliminaci byrokracie, „virtualizaci“ obchodu bez ohledu na vzdálenost 

obchodních partnerů a flexibilitě pracovní doby. [Vlasák, 2001] 

Budování informační společnosti, jak uvádí J. Zlatuška [1999], je v dnešní době 

zájmem všech vyspělých zemí. Objevuje se jako důležitá součást vládních programů všech 

rozvinutých zemí celého světa zhruba od poloviny 70. let. Ve svém díle zmiňuje např. 

Norovu-Mincovu zprávu francouzské vlády z roku 1975, kde se poprvé objevil pojem 

Informační společnost, a ve které se již zároveň řeší rozšíření tradičního chápání 

telekomunikací na otázky národní suverenity spojené s technologickým pokrokem. J. Zounek 

uvádí, že je nutné si uvědomit, že v informační společnosti se nejedná jen o technické otázky, 

ale i o otázky etické či politické a zároveň odkazuje na knihu Bořivoje Brdičky Role internetu 

ve vzdělávání, kde autor uvádí: „V informační společnosti se uplatní především ten, kdo 

dokáže informace přeměňovat na znalosti a pracovat v týmu, často bez osobního kontaktu 

s ostatními“ [Zounek, 2006, s. 102]. Informační společnost se vyznačuje nutností rozvíjet 

individuální lidský kapitál v průběhu celého života.  

1.4 Digitální propast 

Přes převažující pozitiva informační společnosti hrozí i riziko prohlubování sociálních 

rozdílů ve společnosti, které může vést až k tzv. sociálnímu vyloučení ze společnosti. Tento 

jev je označován jako digitální propast (digital divide/gab), jak již bylo zmíněno dříve v textu. 

Jedná se o nedostatečnou pružnost všech občanů přizpůsobit se digitalizaci společnosti  

či neumožnění zapojení se do digitalizace z důvodu chybějících ICT v některých 

domácnostech, jak uvádí J. Zlatuška [1999]. 

Podle J. Zounka [2006], se ti, kdo mají k dispozici odpovídající technologie a umí 

s nimi pracovat, mají přístup ke zdrojům informací, vzdělávání a službám, se stávají  

tzv. „informačně bohatými“ a mohou tak získávat i výraznou výhodu oproti těm, kteří přístup 

k technologiím a zároveň k službám, vzdělávání a informacím nemají nebo je velmi omezen. 

Vzniká tak skupina „informačně chudých“ či znevýhodněných. V této souvislosti J. Zounek 

hovoří rovněž o „vyloučení“ nebo-li exkluzi, někdy také eExkluzi, která výrazně omezuje  
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či dokonce znemožňuje jednotlivcům aktivně se podílet na ekonomice a životě současné 

společnosti. 

Nicméně problém digitální propasti, jak uvádí Zlatuška [1999], může vzniknout nejen 

na státní úrovni v rámci jednotlivých domácností či jejich členů, ale i na globální úrovni,  

tj. v rámci celých států. Pružnost a rychlost reakce na změny v pracovním prostředí ovlivní  

i růst ekonomiky dané země. Investice a pracovní příležitosti se budou přesouvat do zemí, 

které vykáží nejvyšší míru připravenosti a v nichž tempo sociální adaptace bude nejvyšší. Lze 

předpokládat, že země, které budou v tomto směru zaostávat, mohou během krátkého 

časového úseku čelit katastrofálním důsledkům v oblasti investic i pracovních příležitostí. Jak 

je uvedeno v textu Úřadu pro státní informační systém z roku 1999, jednou z vysoce 

rizikových oblastí jsou rozvojové země, kde chybí potřebná infrastruktura. Infrastrukturou 

v době informační společnosti jsou míněny prostředky a systémy podporující přenos digitálně 

zpracovávaných dat. Globální informační infrastruktura umožní propojení informačních 

zdrojů a prostředků zpracování informací do globální sítě a zároveň umožní koordinovat 

činnosti lidí, procesy a technologie. Internet je konkrétním příkladem informační dálnice a 

důležitým nástrojem pro rozšíření nových služeb. [Vláda České republiky, 1999] 

Na závěr této kapitoly lze konstatovat, že budování informační společnosti s sebou 

nese i hrozbu ubývání pracovních míst, neboť díky digitalizaci již nebude nutné zaměstnávat 

stále stejný počet pracovníků v rámci některých pracovních míst, jako je tomu v současné 

době. Na druhou stranu vznikne i mnoho pracovních míst, na které však bude nutné přijmout 

pouze vysoce kvalifikované zaměstnance, zatímco méně kvalifikovaní či nekvalifikovaní 

zaměstnanci se hůře uplatní na trhu práce. Bude tedy nutné, aby bylo pro všechny občany 

zajištěno celoživotní vzdělávání a vzdělávání v oblasti informační gramotnosti z důvodu 

zvyšování jejich kvalifikace, což jim umožní získat pracovní uplatnění.  
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2 Informační politika Evropské unie v konfrontaci s USA 

Jak již bylo v textu uvedeno, s informační politikou souvisí i budování informační 

společnosti. Evropská unie si stanovila za jednu z hlavních priorit vytvoření plnohodnotné 

informační společnosti, jejíž budování zvyšuje konkurenceschopnost Evropy na světových 

trzích díky novým příležitostem, které jsou umožněny především informačními 

technologiemi. Podle J. Hradilové [2001] má zavedení informační společnosti zvýšit úroveň 

života občanů Evropy, neboť má pozitivní vliv např. na uspokojování potřeb občanů jako 

spotřebitelů, vzdělávací proces, zaměstnanost a sociální politiku, zdravotní péči, rozvoj 

multimediálních zdrojů informací, také na státní správu, rozvoj regionů, na výzkum, vývoj a 

rozvoj informačních a komunikačních služeb, resp. na všechny aspekty lidského života. 

Rudolf Vlasák [2001] uvádí, že USA v porovnání s Evropskou unií si už mnohem déle 

uvědomují důležitost informační společnosti, čeho je důkazem využívání výpočetní techniky 

již v  60. letech a zároveň povědomí o nutnosti rozšířit informační společnost i za hranice 

USA, tj. vytvořit tzv. „globální informační společnost“. Nicméně pro dosažení globální 

informační společnosti je nutné mít do digitalizace, resp. komunikační infrastruktury zapojeny 

všechny země vč. jejich občanů. Do té doby nelze hovořit o globální informační společnosti. 

2.1 Evropská unie 

Podle článku V. Michny na serveru Novinky.cz [2013], Evropská unie představuje 

strategicky pojaté ekonomické a politické uskupení, které bylo do 30. 6. 2013 tvořeno 27 státy 

Evropy (aktuálně od 1. 7. 2013 je tvořeno již 28 státy Evropy) a jedná se o největší politicko-

ekonomické uskupení světa. 

V současné době je cílem Evropské unie vytvořit konkurenceschopnou ekonomiku 

vůči USA a Japonsku pomocí integrace ekonomik, legislativy a veškerých aktivit členských 

států. Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, je nutné vytvořit kvalitní a stabilní právní systém 

vč. globální informační politiky, což musí být promítnuto do aktivit členských států v souladu 

s jejich interním právním systémem.  

Evropská unie má jako každé seskupení svoji institucionální strukturu. Mezi hlavní 

orgány Evropské unie patří Evropský parlament, který má kontrolní funkci, tj. kontroluje 

dodržování politiky Unie, doporučuje legislativní návrhy a schvaluje rozpočet, ale není 

zákonodárným orgánem; Evropská rada určuje směr a politické priority Evropské unie a 

projednává složité či citlivé otázky týkající se Evropské Unie, schází se 4x ročně, jejími 
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závěry se musí řídit všechny orgány EU; Rada Evropské unie (někdy označována jako 

„Rada ministrů“) schvaluje právní předpisy, koordinuje hospodářskou politiku členských 

států, schvaluje rozpočet společně s Evropským parlamentem a koordinuje bezpečnostní 

politiku; Evropská komise je výkonným orgánem EU, navrhuje a schvaluje právní předpisy, 

řídí a provádí politiku EU a spravuje rozpočet, vystupuje jménem Evropské unie, dohlíží nad 

dodržováním legislativy; Soudní dvůr Evropské unie provádí výklad právních předpisů EU, 

řeší spory mezi členskými státy, orgány EU, podniky i fyzickými osobami a to v kterékoli 

oblasti, dohlíží na jednotné uplatňování právních předpisů ve všech členských zemích; Účetní 

dvůr Evropské unie je kontrolním orgánem dohlížejícím na vynakládání finančních 

prostředků Evropské unie v souladu s právními předpisy a na dodržování tzv. 3E (účelnost, 

hospodárnost a efektivita). [Evropská unie, 2009] 

2.2 Vývoj informační politiky  

Strategie rozvoje informační společnosti jsou v USA a EU v současnosti velmi 

rozdílné, přestože vycházejí ze společného cíle stanoveného původně v rámci tehdejší skupiny 

G7 (Group of seven). Jednalo se o seskupení 7 nejvyspělejších států světa, kterými byly 

Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Spojené království, USA a Kanada. Jak uvádí R. Vlasák 

[2001], i pojetí informační politiky Spojených států amerických a informační politiky 

Evropské unie se liší, o čemž svědčí i odlišné názvy informační politiky používané na obou 

územích. V USA se používá název Národní informační politika (National information 

policy), kdežto v Evropě se používá označení Státní informační politika.  

Podle J. Hradilové [2001] je informovanost občanů o rozhodovacích a legislativních 

postupech i o zásadách provádění společné politiky Evropské unie v jednotlivých oblastech 

předpokladem pozitivního vývoje evropského integračního procesu, o čemž se Evropská unie 

přesvědčila v rámci svého historického vývoje, kdy díky nedostatečné komunikaci došlo  

ke komplikacím při některých schvalovacích procesech důležitých aktů. Zároveň uvádí,  

že v rámci historického vývoje EU lze zmínit nutnost informovat občany např. o fungování 

Evropského společenství, kdy bylo třeba informovat občany o budování vnitřního trhu, dále  

o vydání Jednotného evropského aktu v roce 1987, díky němuž vzrostl počet právních 

předpisů.
 
Lze konstatovat, že i vytvoření Evropské unie mimo jiné souviselo se zajištěním 

dostatečné informovanosti občanů.  

Historie informační politiky ve Spojených státech amerických má hluboké kořeny 

v porovnání s Evropou, neboť ji lze datovat do doby příchodu prvních osadníků, kteří založili 
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konstituci spojených států a zavedli první zákony. Založili novou demokracii s vládou z lidu 

určenou lidem a to v zemi, kde byli lidé roztroušeni po různých částech kontinentu a většina 

z nich byla nevzdělaná. James Madison, jeden z kolonistů, již v roce 1822 řekl: „A popular 

Government, without popular information, or the means of acquiring it, is but a Prologue to a 

Farce or a Tragedy; or, perhaps both Knowledge will forever govern ignorance: And a 

people who mean to be their own Governors, must arm themselves with the power which 

knowledge gives.“ (Veřejná vláda bez veřejných informací nebo možností jejich získání, je 

začátkem frašky nebo tragédie nebo obojího.) [Straub, 2010] 

Dle I. Thompsona [1999] každá instituce EU (Evropská komise, Evropský parlament, 

Rada EU atd.) má svůj vlastí systém šíření informací o svých činnostech, přestože spolu 

spolupracují. EU financuje publikace pro všechny věkové kategorie, tj. od vzdělávacích 

brožur pro školní děti až po dokumenty určené odborné veřejnosti. Většina materiálů je 

k dispozici i v elektronické podobě. EU zajišťuje mimo jiné, distribuci informací formou 

informačních sítí (např. Evropská dokumentační střediska, Euro Info Centra, Korespondenční 

centra a Euro Info Points) i mimo členské státy.  

V USA je kladen důraz především na zajištění volného pohybu informací mezi vládou 

a občany za minimální náklady s maximálním užitkem pro občany, což je bráno jako jasná 

podmínka pro demokratickou společnost. Další zásadou demokratické společnosti je 

podmínka, že vládní informace nesmí být předávány pouze vybraným společnostem nebo 

soukromému subjektu, ale musí být k dispozici všem osobám a subjektům za stejných 

podmínek. Vládní agentury si nesmí občanům účtovat poplatky za šíření vládních informací, 

neboť občané již jednou za informace zaplatili formou daní. Výjimku tvoří náklady spojené 

s poskytnutím informace (např. za papírovou kopii). Aby byly náklady nulové, vyvěšují 

vládní agentury informace na internet na veřejnou doménu. V neposlední řadě je nutné 

podotknout, že informace neztrácí distribucí svoji hodnotu, protože není vyčerpatelným 

zdrojem a navíc šíření vládních informací mezi občany umožňuje ukázat transparentnost 

vládních korků. Nicméně některé informace nesmějí být veřejnosti poskytnuty z důvodu 

národní bezpečnosti a ochrany osobních údajů. [Uhlir, 2009] 

I. Thompson [1999] dále poukazuje na fakt, že právní systém EU se přímo dotýká 

velkého počtu jednotlivců i organizací, a z toho důvodu vzrůstá i potřeba informací  

o Evropské unii ve všech členských státech i přistupujících a kandidátských zemích. EU 

využívá pro šíření informací tzv. subsidiaritu, čímž je míněno decentralizované rozhodování, 

které má zabezpečit princip rozhodování co nejblíže občanovi, tj. rozhodovací pravomoci 
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mají náležet relevantnímu nejnižšímu stupni řízení. V tomto případě to znamená, že za šíření 

informací o EU nejsou odpovědné jen instituce EU, ale i samotné členské státy, které by měly 

zajistit šíření informací na všech úrovních. V praxi to tedy znamená, že každý veřejný úkol 

má být řešen na té úrovni, která jej může plnit, tj. na úrovni obce, regionu, členského státu, 

případně kandidátské země a teprve nakonec na centrální úrovni, tedy relevantním orgánem 

Evropské unie. Z toho důvodu EU poskytuje i finanční zdroje určené na projekty týkající se 

právě šíření informací o EU.  

Jak uvádí R. Vlasák [2001], je třeba podotknout, že analýzy a směr vývoje soudobé 

společnosti včetně teoretické literatury týkající se informační politiky vychází právě z USA. 

Byli to Američané, kteří zdůraznili důležitost informační politiky na globální úrovni. 

Vývoj informační politiky Evropské unie v konfrontaci s USA bude stručně 

představen v následujících kapitolách. 

2.2.1 Poválečné počátky 

Evropa se ve své historii potýkala s mnoha válkami. Evropské státy v první polovině 

20. století vážně selhaly, jak v ochraně životů, tak v zajištění bezpečnosti svých obyvatel.  

Na základě otřesných zkušeností po druhé světové válce, zavládl v Evropě názor, že 

jediný způsob, jak zajistit mír alespoň v rámci evropského kontinentu, je hospodářské a 

politické sjednocení Evropy. Poměrně zásadní roli v tomto rozhodování hrál také rostoucí 

vliv Sovětského svazu, který se mohl stát pro západní demokracie nebezpečným. Bylo 

zřejmé, že sjednocená Evropa by měla větší šanci tento případný konflikt potlačit. [Michna, 

2013] Již během války vznikaly iniciativy navrhující konkrétní formy společenství, jehož 

úkolem by bylo udržovat mírové vztahy mezi evropskými národy a regulací jejich ekonomik 

zajistit obyvatelům dobré životní podmínky.  

Francouz Jean Monnet se většinu svého života snažil prosadit sjednocení Evropy. 

V průběhu své kariéry byl ekonomickým a politickým poradcem ve Francii, Velké Británii, 

Spojených státech, Číně a dalších zemích. Jako člen Francouzského výboru národního 

osvobození (což byla francouzská vláda v alžírském exilu) prohlásil v roce 1943: „Mír  

v Evropě nenastane, dokud se budou její státy zakládat na národní suverenitě … Země Evropy 

jsou příliš malé, aby svým národům dokázaly zaručit potřebnou prosperitu a sociální rozvoj. 

Evropské státy proto musí společně založit federaci …“ [Europa.eu, 2012] V roce 1944  

se začal Monnet zabývat plánem národní modernizace a rozvoje zaměřeným na obnovu a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/1943
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svrchovanost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Federace
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rekonstrukci Francie po válce, který byl také znám pod názvem Monnetův plán. Nicméně  

po schválení a realizaci jeho plánu si začal uvědomovat, že integrace a rekonstrukce Evropy 

neprobíhá dostatečně rychle a z toho důvodu chtěl podniknout kroky ke sjednocení Evropy, 

kterými byla koncepce Evropského společenství.   

 Přes všechny snahy krátce po válce zhruba od roku 1947 se Evropa rozděluje  

na Východ a Západ a začíná studená válka, která trvala až do zániku Sovětského svazu v roce 

1991. Přesto, že SSSR i USA patřily v druhé světové válce mezi Spojence, neshodly se  

v politické filosofii a v názorech na uspořádání poválečného světa. Sovětský svaz vytvořil 

východní blok ze států východní a střední Evropy, a Spojené státy americké vytvořily 

protikladem západní blok ze států západní Evropy. Evropská společenství se ustanovovala 

postupně od 50. let 20. století s cílem formovat integrační seskupení pro hospodářskou 

spolupráci členských zemí. [Plechanovová, 2011a] 

2.2.2 Padesátá, šedesátá léta 

V 50. a 60. letech došlo k dalším podstatným mezníkům ovlivňujícím budoucí vznik 

Evropské unie. Na základě Monnetových snah o sjednocení Evropy, přednesl dne 9. května 

roku 1950 Robert Schuman, francouzský ministr zahraničí, tzv. Schumanovu deklaraci. 

Tento den je v současnosti považován za okamžik zrodu Evropské unie a slaví se jako Den 

Evropy, protože deklarace se stala základním kamenem Evropského společenství uhlí a oceli, 

které bylo zároveň předchůdcem Evropského hospodářského společenství a poté i Evropské 

unie.
 
Cílem deklarace bylo vytvořit organizaci, která by koordinovala a dohlížela na ocelářský 

a uhelný průmysl, který je základem pro zbrojní průmysl, což mělo zamezit případnému 

nekontrolovanému znovuvyzbrojení Německa či jiného státu. [Europa.eu, 2012] 

V roce 1951 byla podepsána šesti evropskými státy (Francie, Německo, Lucembursko, 

Itálie, Belgie a Nizozemí) tzv. Pařížská smlouva o založení Evropského společenství uhlí a 

oceli (dále „ESUO“) s účinností od roku 1952, které bylo také označované jaké Montánní 

unie podle Jeana Monneta. Bylo to poprvé, kdy se sektor tradičně v rukách národních států 

dostal do kompetence nadnárodní instituce. Účinnost smlouvy o založení ESUO byla 

stanovena na 50 let a nebyla již dále prodloužena, od 1. ledna 2002 tedy ESUO neexistuje a 

veškerá agenda byla převedena na Evropské společenství. [Plechanovová, 2011b] 

Dalším významným mezníkem dnešní Unie jsou tzv. Římské smlouvy účinné od roku 

1958. Jedná se o souhrnný název pro dvě smlouvy a to smlouvu zakládající „Evropské 

hospodářské společenství“ (dále „EHS“) a smlouvu pro „Evropské společenství pro atomovou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojenci_(druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_blok
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1padn%C3%AD_blok&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD_pro_atomovou_energii
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energii“ (dále „EURATOM“). EHS mělo za úkol vytvoření společného trhu, celní unie, 

společných politik a Euratom měl spojit jaderný průmysl členských států z důvodu mírového 

využití jaderné energie. Smlouvy byly jedním ze základních kamenů pozdější evropské 

integrace. Zakládajícími členy EHS a EURATOM bylo opět šest zemí: Francie, Německo, 

Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko.
 
V roce 1967 vstoupila v platnost tzv. Slučovací 

smlouva týkající se spojení společenství EHS, Euratomu a ESUO, nicméně jejich právní 

subjektivita nebyla tímto sloučením dotčena. Později se tyto tři smlouvy začaly souhrnně 

nazývat Smlouvy o evropských společenstvích. V roce 1968 byla na základě dohody o EHS 

vytvořena celní unie, tj. odstranění vnitřních cel a zavedení stejného celního tarifu vůči 

nečlenským zemím, jako vstřícný krok ke společnému trhu. [Plechanovová, 2011b] 

Období zahrnující přelom 50. a 60. let, tedy období studené války, bylo významné 

nejen z hlediska integrace Evropy, ale lze ho zároveň považovat za počátek formování 

základů současného pojetí informační politiky. Soupeření západního a východního bloku 

mělo vliv na rozvoj zbrojního průmyslu včetně výzkumu a vývoje. V tomtéž období se 

postupně stala hlavním proudem technického rozvoje v celosvětovém rozsahu výpočetní, 

později i komunikační technika, kde se také odehrával boj, ale v oblasti konkurence mezi 

velkými počítačovými firmami ve vyspělých demokratických zemích (západoevropským 

subkontinentem, Severní Amerikou a prudce se rozvíjejícími východoasijskými zeměmi,  

v čele s Japonskem). Tato situace zásadním způsobem ovlivnila rozvoj informační sféry a 

s tím související rozvoj vědy a techniky. V roce 1964 vstoupila na trh tzv. třetí generace 

počítačů od americké společnosti IBM, která umožnila poprvé uložení velkých databází, 

jejich online zpřístupňování, pořádání informací do souborů, které se daly vytisknout a 

publikovat a zároveň USA využívaly informační systémy pro výzkum a vývoj, které skýtaly 

možnosti pro komunikaci informací mj. i ve veřejném životě. Tímto začal konkurenční boj  

o získání trhů s výpočetní technikou a informacemi všeobecně, neboť si vlády států začaly 

uvědomovat význam informací na hospodářský rozvoj země. Vlády reagovaly v 60. letech  

na tento trend tvorbou různých regulačních opatření i podporou v informační sféře, která byla 

často výraznější než v zemědělství a průmyslu.  

Zatím co v Evropě se v 50. a 60. letech teprve začíná formulovat myšlenka integrace 

Evropy za účelem posílení konkurenceschopnosti především vůči USA a Japonsku a s tím 

související formování základů současného pojetí informační politiky především v oblasti 

vědy a výzkumu, političtí představitelé USA se poměrně intenzivně zabývali komunikací 

informací mezi státními orgány a občany již od 60. let 20. století, kdežto v Evropě se tyto 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD_pro_atomovou_energii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Celn%C3%AD_unie
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otázky řešily až v 90. letech 20. století. Pro příklad lze uvést, že v USA byla již v roce 1963 

vytvořena zpráva, která byla prvním impulzem k vládním krokům v informační politice 

v oblasti vědy a výzkumu formou poskytnutí státních peněz. Jednalo se o zprávu  

tzv. Weinbergovy komise s názvem Science, government, and information : the 

responsibilities of the technical community and the government in the transfer  

of information, která upozornila na zaostávání USA za tehdejším Sovětským svazem 

především ve vývoji balistických raket. Důkazem zaostávání USA bylo vypuštění ruského 

Sputniku do vesmíru. Na základě projednání této zprávy v Kongesu byl v roce 1964 

vybudován Národní systém technických informací (National Technical Information System 

– dále „NTIS“), který byl kromě Kongresové knihovny jedinou státem řízenou informační 

institucí USA. Tato situace zapříčinila šíření impulzů k budování informační politiky po celé 

západní Evropě a zároveň podnítila zahájení implementace nových technologií do běžného 

života. Teprve v 80. letech za vlády Ronalda Regana došlo ke zpochybnění vlastnictví NTIS 

státem, neboť se jednalo o období privatizace americké vědy a přesto Ronald Regan NTIS 

zachoval jako státní. Navíc již v roce 1966 podepsal tehdejší prezident Lyndon Baines 

Johnson federální zákon Freedom of Information Act (dále „FOIA“) s účinností od roku 

1967, který umožnil částečně nebo zcela odtajnit občanům vládní dokumenty (až  

na 9 výjimek), resp. dokumenty kontrolované vládou USA. Tento zákon lze považovat  

za začátek moderní legislativy USA. Obdobný zákon byl podepsán nejdříve ve Francii v roce 

1978, dále v Austrálii a Novém Zélandu v roce 1982, v Nizozemí v roce 1991 a ve východní 

Evropě to bylo v Maďarsku v roce 1992. Z toho vyplývá, že se vrcholové správní orgány 

USA zabývaly poměrně intenzívně informační politikou již v 60. letech, na rozdíl od Evropy, 

která podnikla srovnatelné kroky teprve v 70. letech, kdy tehdejší Komise Evropského 

společenství dotovala ceny informačních produktů a služeb a vytvářela vlastní evropské 

informační trhy a umožňovala např. využívat evropská databázová centra, o čemž bude 

pojednáno v následující kapitole. [Vlasák, 2001] 

2.2.3 Sedmdesátá léta 

Sedmdesátá léta byla ve znamení surovinové a energetické krize vzniklé v návaznosti 

na omezení dodávek ropy z Perského zálivu. Poté následovalo několikanásobné zvýšení cen 

energií a pohonných hmot, což negativně ovlivnilo náklady evropských podniků. Dalším 

negativním vlivem byla zvyšující se konkurenceschopnost východoasijských výrobců. 

Důsledkem těchto událostí se začala objevovat vysoká nezaměstnanost. Krize se projevila  

ve většině průmyslových odvětví. Vyústěním této krize došlo ke stagnaci procesu evropské 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nezam%C4%9Bstnanost
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integrace. Přes zmiňovanou krizi se na počátku 70. let již začaly objevovat první snahy  

o vytvoření evropského konkurenčního prostředí vůči USA i v oblasti tehdy se rodícího 

informačního průmyslu. Jak uvádí R. Vlasák: „Pro účely moderního informačního 

zabezpečení výzkumu kosmu, soustředěného na základě kolektivní úmluvy západoevropských 

států v ESA (European Space Agency) začal Mariano Saksida budovat první evropské 

databázové centrum ESA-IRS (Information Retrieval System) a kromě toho vznikaly obdobné 

systémy také ve Francii, Anglii a v SRN.“ [Vlasák, 2001, s. 134]  

Ve svém textu dále uvádí, že v návaznosti na potřebu vytvořit evropské 

konkurenceschopné prostředí vůči USA v oblasti informačního průmyslu, realizovalo 

Evropské společenství několik projektů na podporu informační činnosti. V letech 1975  

až 1983 se jednalo o tři akční plány zaměřené na technický rozvoj v oblasti informačních 

služeb. První z nich byl zaměřen na vytvoření dialogového přístupu do vzdálených 

hostitelských počítačů obsahujících informační databáze bez ohledu na hranice mezi 

jednotlivými státy. V rámci tohoto akčního plánu vznikla mezinárodní počítačová  

a telekomunikační síť EURONET, díky které mohli obyvatelé z členských států Evropského 

společenství využít přístup do informačních databází všech členských zemí za jednotnou cenu 

bez ohledu na vzdálenost. Potřeba specializované sítě typu EURONET zanikla až po roce 

1985 v návaznosti na vytvoření veřejných datových sítí s přepojováním paketů. V roce 1970 

byla zároveň založena společnost EUSIDIC (European Association of Information Services – 

Evropské sdružení informačních služeb), která zastřešovala výměnu informací a znalostí  

pro informační uživatele (znalostní manažeři, korporátní informační manažeři, univerzitní 

knihovníci apod.) a informační poskytovatele (např. poskytovatelé, výrobci) podílející se  

na vývoji informačního průmyslu. Bylo to v době, kdy vznikal online informační průmysl. 

Právě díky typu členů společnosti (korporátní sféra, vládní sféra, zástupci univerzitních 

knihoven, informační poskytovatelé apod.) se jednalo o unikátní platformu, jak uvádí ve svém 

článku Johan van Halm, předseda EUSIDIC.  

První krůčky ve vývoji internetu v USA byly podniknuty v rámci vojenského výzkumu 

již v 60. letech 20. století, nicméně začátek intenzivnějšího rozvoje mimo armádu byl zahájen 

v roce 1973. V 70. letech, byla v USA čím dál více chápána důležitost svobodného šíření 

informací jako znak moderní společnosti. Nejednalo se už jen o informace od státu 

k občanům, ale zejména o informace vědecké, technické, hospodářské i kulturní, jejich šíření 

zajišťovaly především veřejný knihovnicko-informační služby. O tomto trendu svědčí, jak 

uvádí Rudolf Vlasák, slavné prohlášení ad hoc zřízené komise federální vlády USA Federal 
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Paperwork Commission: „Americká vláda nově nahlíží na informace, jako na relativně 

svobodný a neomezeně dostupný statek, jako jsou vzduch a sluneční paprsky. Informace jsou 

jedním z celonárodních životních zdrojů". [Vlasák, 2001, s. 170, 171] Toto prohlášení 

podnítilo v roce 1977 přijetí ve světě ojedinělého zákona známého pod zkratkou WHCLIS 

(White House Conference on Library and Information Services), který nařizuje prezidentovi 

USA zajistit stálý vládní dohled nad rozvojem knihovnicko-informačních služeb a umožňuje 

mu svolat konferenci, jejímž cílem je diskuse nad aktuálními otázkami amerického 

knihovnictví a informačních služeb. První konference byla zorganizována už v roce 1979, 

nicméně hlavního účelu WHCLIS bylo dosaženo až v 90. letech v průběhu prezidentské 

volební kampaně.  

2.2.4 Osmdesátá léta 

Nepříznivé podmínky se začaly zlepšovat až v osmdesátých letech a s tím souviselo  

i opětovné navrácení pozornosti k evropské integraci.
 
V roce 1985 byla představiteli pěti zemí 

(Německo, Francie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko) podepsána Schengenská dohoda, 

jejímž cílem bylo odstranění kontrol na vnitřních hranicích a spolupráce při ochraně vnějších 

hranic.
 
Dalším důkazem navrácení pozornosti k evropské integraci bylo zahájení dalšího 

rozšiřování
 
EHS o nové členy a v roce 1986 ho již tvořilo 12 zemí (Francie, Německo, Itálie, 

Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Dánsko, Irsko, Velká Británie, Řecko, Portugalsko  

a Španělsko). Toto seskupení bylo označováno jako „dvanáctka“, která se stala základem 

dnešní Evropské unie. [Michna, 2013] 

Na základě zlepšování ekonomických podmínek se mimo jiné opět vrátila pozornost  

k hlavní prioritě Římské smlouvy o EHS, tj. vytvoření vnitřního trhu zakladatelskými státy. 

Nicméně původní termín pro vytvoření vnitřního trhu stanovený ve smlouvě k EHS na 12 let, 

se ukázal jako nereálný, neboť tento úkol byl mnohem náročnější než se očekávalo.
 
 

R. Vlasák [2001] uvádí, že na zasedání Evropské rady v Miláně v roce 1985 byl přijat 

dokument Bílá kniha
1
: Dokončení vnitřního trhu (Completing the Internal Market: White 

Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June 1985) COM(85) 

310, June 1985), v rámci kterého byly identifikovány tři typy hlavních překážek při tvorbě 

                                                 
1
 Evropská komise vydává několik typů dokumentů s různým označením jako v tomto případě „Bílá kniha“. 

Bílé knihy jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. V některých 

případech Bílá kniha následuje po vydání tzv. „Zelené knihy“, jejímž cílem je zahájit proces konzultací o daném 

tématu na evropské úrovni. Po schválení Evropskou Radou se z Bílé knihy může stát „akční plán“ Evropské unie 

pro danou oblast. Bílá kniha má pro členské státy EU pouze doporučující povahu, je nezávazným dokumentem. 

(https://www.euroskop.cz/200/322/clanek/bile-knihy/) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n


26 

 

funkčního vnitřního trhu a to fyzické (administrativa, celní prohlídky na hranicích mezi 

členskými státy a poplatky), technické (odlišné národní předpisy např. státní podpory, 

problematika veřejných zakázek) a daňové (rozdíly v sazbách daní). Dokument zároveň 

obsahoval zákonodárná opatření nezbytná pro dokončení vnitřního trhu do konce roku 1992. 

Spoluautorem byl Jacques Delors, který byl předsedou Evropské komise od roku 1985  

do roku 1995. Na základě výstupů z Bílé knihy došlo k doplnění Římské smlouvy přijetím 

tzv. „Jednotného evropského aktu“ (dále „JEA“) roku 1987, který oficiálně stanovil termín 

pro dokončení nastavení vnitřního trhu do konce roku 1992. 

Základním cílem JEA bylo oživit proces evropské integrace za účelem dokončení 

vnitřního trhu. Bylo však zřejmé, že bude nutné provést reformu stávajících smluv, především 

kvůli rozhodovacímu procesu v Evropské Radě, kde se o harmonizaci právních předpisů 

muselo rozhodovat jednomyslně. Z toho důvodu došlo v rámci JEA k rozšíření případů 

rozhodování kvalifikovanou většinou v Evropské Radě, k posílení role Evropského 

parlamentu a rozšíření pravomoci Evropského Společenství. Zároveň došlo k rozšíření 

programu vnitřního trhu o další předpisy v nových oblastech jako např. ochrana životního 

prostředí, sociální otázky, výzkum a technický rozvoj, měnová unie apod. Legislativa týkající 

se vnitřního trhu měla být přijímána kvalifikovanou většinou hlasů, jen u omezené skupiny 

právních aktů vztahujících se k vnitřnímu trhu byla k jejich přijetí vyžadována jednomyslnost. 

JEA zároveň zvýšil pravomoci Evropského parlamentu, kdy jeho souhlas se začal vyžadovat 

např. pro přijímání nových členů Evropské unie. 

Mimo již jmenované aktivity týkající se oblasti informační politiky, vznikala i nová 

sdružení. V roce 1989 bylo založeno družení pro podporu evropského informačního průmyslu 

známé pod zkratku EIIA (European Information Industry Association), které bylo jako jedna 

z organizací informačního průmyslu různých kontinentů, zaštiťováno a koordinováno asociací 

GAIIA (Global Alliance of Information Industry Associations) založenou v roce 1985.  

EIIA koordinovala výzkumné a vývojové programy Evropské unie především v oblasti 

informačních služeb, jako je např. zpřístupnění ekonomických informací veřejného sektoru 

nejen pro sektor soukromý, ale i pro jednotlivé občany.
 
Tyto organizace nahradily FID, která 

nenašla potřebné zdroje, aby nadále podporovala budování globální informační infrastruktury 

na bázi internetu, k čemuž v roce 1994 vyzval americký viceprezident Albert Gore. [Vlasák, 

2007] 

Zatímco se Evropa zotavuje z energetické a surovinové krize a zároveň se potýká 

s nedostatečnými prostředky výstavby, organizace, řízení a provozování konkurence 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednotn%C3%BD_evropsk%C3%BD_akt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament
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schopných informačních systémů, jako jsou v USA nebo v Japonsku, což má negativní dopad 

na rozvoj evropské informační infrastruktury, v USA se již ve 2. polovině 80. let zvyšovaly 

výnosy z telekomunikačních služeb postupně z 5% až na 20%. Přes všechny snahy, dospěla 

EU v tomto ohledu na konci 80. let pouze k 5,5% nárůstu, jak publikoval v roce 1994  

J. A. A. Sillince v časopisu Journal of Information Science v souvislosti s budováním nové 

evropské informační politiky, o kterou se zásadním způsobem zasloužil komisař DG III 

Martin Bangemann. Tato politika byla založena na zásadách, známých jako nová 

paradigmata, což bude detailněji rozebráno v následující kapitole.  [Vlasák, 2001, s. 147]  

Jak uvádí Kahn: „Dnešní podobu internetu můžeme datovat do roku 1983. Když se internet 

začal vyvíjet, Gore poskytl intelektuální podporu formou šíření vize potencionálních výhod 

vysokorychlostní ITC, např. pomohl realizovat představu, jak by mohly být využity pokrokové 

technologie v oblasti koordinování reakcí vládních agentur na přírodní katastrofy a jiné krize. 

Dále se snažil v rámci vládních agentur sjednotit různé nepropojené sítě do jedné společné, 

kterou označil jako mezivládní síť „Interagency Network“ a zároveň podpořil její šíření mimo 

vládní agentury bez jejich intervencí.“ [Kahn, 2000] 

2.2.5 Devadesátá léta 

Nový termín pro dokončení vnitřního trhu stanovený v JEA na rok 1992 byl označen 

za splněný, protože bylo přijato zhruba 90% legislativních návrhů Bílé knihy. Nicméně je 

nutné poznamenat, že trh se neustále vyvíjí, a proto důvodu nelze považovat rok 1992 za jeho 

konečnou podobu. Ke skutečnému dokončení nemůže nikdy dojít. Ve stejném roce byla 

podepsána Smlouva o Evropské unii (dále „SEU“) s účinností od konce roku 1993, která 

byla také známa pod názvem Maastrichtská smlouva, protože byla dohodnuta na summitu 

tzv. „dvanáctky“ v Maastrichtu. Tato smlouva doplnila program vnitřního trhu o výzkum a 

vývoj, vnitřní bezpečnostní složky, sociální politiku a o hospodářskou a měnovou unii. 

[Urban, 2012] Tento akt znamenal pro členské státy ztrátu velké části samostatnosti, proto 

bylo nutné schválit tento krok referendem a ratifikací smlouvy o členství příslušnými 

samosprávnými orgány. Schvalovací proces SEU se setkal s komplikacemi jako  

např. s odmítnutím smlouvy dánskými voliči v prvním referendu v roce 1992 a ve Francii 

schválením těsnou většinou, kterou tvořilo 51% voličů v témže roce. Navíc problémy nastaly 

i v Německu při ratifikaci Ústavního soudu a ve Velké Británii při ratifikaci SEU, kdy  

Velká Británie odmítla přistoupit na závazek vstoupit do třetí etapy hospodářské a měnové 

unie, která byla završením budování jednotného vnitřního trhu a zároveň odmítla účast  

na sociálním protokolu, který je přílohou SEU. Ukázalo se, že obyvatelé nově vznikající unie 



28 

 

nejsou připraveni na další výrazný posun v integraci. [Plechanovová, 2011c] 
 
„Zapomněli 

jsme hovořit s lidmi,“ vysvětlil francouzský prezident François Mitterand důvod tohoto velmi 

těsného výsledku, když byl dotázán, proč většina voličů ve Francii, kteří se zúčastnili 

referenda o ratifikaci Maastrichtské smlouvy v roce 1992, hlasovala proti. Britský premiér 

Tony Blair prohlásil, že „evropská elita nevěnovala evropským občanům dostatečnou 

pozornost. Takto nelze dále pokračovat ... Evropa musí lépe vysvětlovat to, co dělá.“  

Kvalitní informování občanů EU se stalo jedním z hlavních témat politických jednání 

a výsledkem bylo vydání velkého množství dokumentů od roku 1992 týkajících se tohoto 

tématu a zároveň vznikly různé informační instituce. Vyvrcholením těchto aktivit byl doplněk 

„Článku A“ SEU v tomto znění: „Tato smlouva znamená novou etapu procesu budování stále 

těsnější Unie mezi občany Evropy, ve které jsou rozhodnutí činěna co možná nejotevřeněji a 

nejblíže občanům.“ [Hradilová, 2001] 

V návaznosti na problém s komunikací mezi EU a občany, zavazuje Maastrichtská 

smlouva všechny instituce EU k větší otevřenosti a průhlednosti ve vztazích s občany. 

Důkazem řešení problémů s přístupností informací pro občany, spustila Evropská komise 

server EUROPA v roce 1995 na konferenci států G7 o informační společnosti, jako důkaz 

snahy o splnění závazku v Maastrichtské smlouvě. Původně server obsahoval pouze 

informace z produkce Evropské komise. Až v rámci reforem Komise iniciovaných po nástupu 

nového komisaře Romana Prodi byl server změněn na bránu ke všem oficiálním zdrojům 

informací o EU. [Hradilová, 2007] 

Zatímco v Evropě teprve vzniká podpisem Maastrichtské smlouvy v roce 1992 

Evropská unie, kdy schvalovací proces SEU doprovázel komplikace u voličů a teprve díky 

těmto problémům se kvalitní informování občanů EU stalo jedním z hlavních témat 

politických jednání, v USA začíná v témže roce běžet předvolební kampaň budoucího 

prezidenta Williama „Billa“ Jeffersona Clintona a také viceprezidenta Alberta Arnolda 

Gora ml., kdy právě internet a elektronická komunikace se staly jejím základem. Clintonova 

kampaň byla zveřejňována nejen klasickými sdělovacími prostředky, ale i na internetovém 

serveru amerického významného informačního databázového systému CompuServe s plnými 

texty programu i projevů. Navíc nechal založit adresu elektronické pošty clinton-

info@campaign92.org, kam mohl kdokoli zaslat dotaz na prezidentského kandidáta a jeho 

tým a očekávat odpověď. Zároveň je třeba zdůraznit, že v té době Albert Gore vyřizoval  

90% své pošty elektronicky prostřednictvím emailu. V Evropě se eviduje první elektronický 

kontakt prostřednictvím emailu na vládní úrovni k únoru roku 1994, kdy švédský ministerský 

mailto:clinton-info@campaign92.org
mailto:clinton-info@campaign92.org
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předseda Carl Bildt oficiálně komunikoval přes elektronickou poštu s prezidentem Billem 

Clintonem.  

V lednu 1993 nastoupil Bill Clinton do prezidentské funkce. Díky své politice byl 

zvolen prezidentem USA dvě období po sobě (1993 – 1997 a 1997 – 2001). Jedním z jeho 

cílů po obě prezidentská období bylo zajištění rovného a svobodného přístupu k vládním 

informacím všem americkým občanům v rámci tzv. Národní informační politiky. Mezi další 

priority patřilo snížení vládních výdajů pomocí elektronizace informací, poskytnutí efektivní 

vládní služby a přiblížení vlády občanům USA. Již krátce po svém nástupu do úřadu podepsal 

Zákon o rozšíření elektronického přístupu k informacím Vládního tiskového úřadu 

(Government Printing Office Electronic Information Access Enhancement Act of 1993) 

známý pod zkratkou GPO Access. [Vlasák, 2001] 

Zásadním rozdílem mezi státní informační politikou Evropy a USA bylo včasné 

pochopení významu digitálního přenosu informací pomocí internetu vládními představiteli 

v USA, což bylo evidentní u předvolební kampaně Clintona i Gora. Albert Gore, který se stal 

v lednu 1993 viceprezidentem USA, byl první významný politik, který si včas uvědomil 

důležitost komunikace, internetu a vysokorychlostního připojení, a který se dlouhodobě jasně 

vyjadřoval o potenciální hodnotě internetu nejen pro americké občany a průmysl, ale pro celý 

svět, a který nepřetržitě podporoval jeho rozvoj. „Již v 70. letech Albert Gore jako 

kongresman podporoval myšlenku vysokorychlostních telekomunikací jako hnacího pohonu 

pro ekonomický růst. [Kahn, 2000] 

Prvním zlomovým okamžikem v rámci informační politiky v Evropské unii došlo  

až ke konci 90. let 20. století, kdy bylo v roce 1993 schváleno Radou Evropy nejvýznamnější 

opatření v EU především z důvodu vzrůstající nezaměstnanosti. Jednalo se o Bílou knihu 

Růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost - výzvy a cesty vpřed do 21. století (Growth, 

Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century - 

White Paper COM(93)700) známou také pod názvem Delorsova Bílá kniha, protože 

spoluautorem byl Jacques Delors. V rámci Delorsovy Bílé knihy bylo v neposlední řadě 

poukázáno na důležitost vybudování informační společnosti a s tím související zajištění 

technického pokroku v oblasti ICT zaměřených na přenos dat a na podporu tvorby pracovních 

míst. Vzorem byly USA, kde již ve sledovaném období využívalo 200 největších podniků  

tzv. informačních dálnic. Zároveň je nutné podotknout, že viceprezident Albert Gore zavedl 

výraz informační superdálnice (Information superhighway), který poprvé použil  

ve svém článku v lednu 1991 pro časopis Futurist: „To, co potřebujeme, je národní síť 
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informačních superdálnic spojující vědce, obchodníky, vzdělavatele a studenty optickým 

kabelem.“ [Jedličková, 2007, s. 13] Jak dále uvádí P. Jedličková [2007], tento výraz byl 

medializován až v roce 1994 v návaznosti na jeho proslov na Kalifornské univerzitě v Los 

Angeles. Navíc silně podporoval rozšiřování přístupu k internetu do škol včetně knihoven  

a zároveň byl zastáncem investování do vyspělých informačních technologií v soukromém 

sektoru. Albert Gore poskytl mimo jiné velmi potřebnou politickou podporu pro rychlou 

privatizaci internetu v době, kdy se měl stát komerční záležitostí. [Kahn, 2000] 

V rámci partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem proto Komise navrhuje 

urychlit zřizování informačních dálnic a zřídit příslušné služby a aplikační programy. 

Nicméně jedním ze zásadních témat Delorsovy Bílé knihy byla nezaměstnanost a klesající 

ekonomický růst. Z křivky nezaměstnanosti v grafu č. 1 „Nezaměstnanost ve Společenství“ 

jasně vyplývá postupný růst nezaměstnanosti v EU od počátku 70. let do roku 1994 

s výjimkou let 1986 – 1990 v porovnání se dvěma hlavními konkurenty Společenství  

a to USA a Japonskem.
 
[Bílá kniha, 1994] 

Graf č. 1: Nezaměstnanost ve společenství 

 

Zdroj: Bílá kniha Růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost - výzvy a cesty vpřed  

do 21. století 

V Delorsově Bílé knize bylo v neposlední řadě zakotveno zajištění stabilních měnových 

kurzů a posílení perspektivy Evropské hospodářské a měnové unie (dále „HMU“), což mělo 

pomoci zvýšit stabilitu makroekonomického rámce. Cíl dosáhnout úplné HMU a jednotné 

měny byl zakotven v roce 1992 v Maastrichtské smlouvě (SEU) spolu s pravidly pro její 

zavedení. HMU měla být vytvořena ve třech stádiích, kdy v prvních dvou se vytvářely právní 

a institucionální podmínky pro přijetí společné měny. Zavedení společné měny bylo 
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podmíněno splněním podmínek členských států označovaných jako 

„konvergenční/maastrichtská kritéria“, která zahrnují nízkou a stabilní inflaci, konvergenci 

úrokových sazeb, stabilitu měnového kurzu a kritérium deficitu veřejných financí a veřejného 

zadlužení. V prosinci 1995 bylo na vrcholném zasedání EU v Madridu odsouhlaseno jméno 

společné měny euro, která od 1. ledna 1999 nahradila Evropskou měnovou jednotku  

ECU (European Curency Unit) a zároveň byl na leden stanoven začátek třetí etapy HMU. 

Nicméně teprve 1. leden 2002 byl určen pro ostrý start nové evropské měny euro, které 

zavedlo k 1. lednu 2002 dvanáct zemí EU (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, 

Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko a Řecko) pod 

názvem státy eurozóny. Výměna národních měn za euro proběhla do konce února téhož roku. 

Společná měna s sebou přinesla výhody i nevýhody. Mezi výhody patří např. snížení míry 

inflace, úspora nákladů na směnu s jinými měnami (s tím souvisí i snížení administrativy  

ve firmách), snadná orientace v cenách v rámci zemí eurozóny, což přispívá k lepšímu 

fungování vnitřního trhu a podporuje konkurenceschopnost mezi jednotlivými zeměmi 

eurozóny, zvýšení počtu zahraničních investic apod. Mezi nevýhody patří především vysoké 

náklady na zavedení nové měny do oběhu a stahování národní měny, ztráta možnosti volného 

provádění vlastní měnové politiky (kurzy měn a úrokové sazby země míst centrální banky 

bude obstarávat Evropská centrální banka), která musí být v souladu s pravidly stanovenými 

EU, nedůvěra občanů zemí eurozóny v novou měnu, zvýšení cen díky zaokrouhlování. 

[Euroskop, 2014] 

Je nutné podotknout, že USA problém se zavedením jednotné měny neřešily, což má 

zásadní vliv na ekonomickou situaci USA. Dle Harvardského profesora Martina Feldsteina  

je Americký vládní deficit minimální v porovnání s Evropou. Hlavním důvodem nízkého 

deficitu USA jsou nařízení, která všem americkým státům zakazují poskytovat půjčky  

na provozní náklady (služby, mzdy, doprava), nicméně dluhopisy v oblasti infrastruktury 

nařízení povolují. Některé tyto zákazy se datují v USA již do 19. století. 

Zároveň byl v témže roce na základě Delorsovy Bílé knihy Evropskou radou vznesen 

požadavek na zpracování studie na podporu informačního sektoru nazvané Evropa a globální 

informační společnost – doporučení Evropské radě (Europe and the Global Information 

Society – Bangemann report recommendations to the European Council) známa také  

pod zkráceným názvem Bangemannova zpráva, která byla Evropskou radou schválená 

v roce 1994. Tuto studii vytvořila skupina dvaceti odborníků na budování informační 

společnosti z členských zemí EU označovaná anglickým názvem High-Level Group  
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on the Information Society pod vedením tehdejšího komisaře Evropské unie, Martina 

Bangemanna. [Vlasák, 2001] O této studii bude detailněji pojednáno dále v textu.
 
 

V návaznosti na problémy se schválením Maastrichtské smlouvy se EU v rámci své 

informační politiky přestala zaměřovat jen na postupy a politiku EU, ale nově se začala 

soustředit i na objasnění jejího vzniku a cílů.
 
[Hradilová, 2001] 

Přes všechny snahy o kvalitní informování občanů, nedošlo k pozitivnímu vnímání 

Evropské unie občany členských států, což vyplývá i z níže uvedeného grafu č. 2 Českého 

statistického úřadu „Volební účast při dosavadních volbách do EP v % - průměr za celou 

EU“, kde je zřetelný postupný propad účasti voličů členských států EU od roku 1979 až 2004 

každý volební rok. K největšímu propadu v porovnání s ostatními roky došlo v roce 1999 a to 

pod 50%. V roce 1999 byla nejnižší účast 24% zaznamenána ve Velké Británii a hned poté 

následovalo Nizozemsko s účastí 29,4%. Při volbách do Evropského parlamentu je volební 

účast v jednotlivých zemích většinou nižší, než účast při volbách do „domácího“ parlamentu. 

Nejnižší účast ve volbách do Evropského parlamentu byla v roce 2004 na Slovensku 17% a 

poté následovalo Polsko s účastí 21%. [ČSÚ, 2005] 

 

Graf č. 2: Volební účast při dosavadních volbách do EP v % - průměr za celou EU 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Zatímco v Evropě nebyly pokusy o informování občanů a podporu informačního 

sektoru příliš úspěšné, v USA především díky zapojení Alberta Gora do vytvoření ideálních 

podmínek pro úspěšné šíření internetu a tím i vývoje informační společnosti, byla 

vybudována Národní informační infrastruktura (National information infrastructure – dále 
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„NII“), kterou Gore nazýval onou „informační superdálnicí“. O její vybudování se zasadil již 

v roce 1991 (tedy ještě za doby prezidentování George Herberta Walkera Bushe, st.), kdy 

vešel na podporu vývoje informační superdálnice pro výzkum a vývoj, s tím související 

vysokoškolské vzdělávání v platnost zákon High Performance Computing Act of 1991 

(dále „HPCA“), který byl po svém autorovi známý také jako „Gore Bill“ (Gorův zákon).  

Na základě tohoto zákona vznikla Národní síť pro výzkum a vzdělávání - National Research 

and Education Network (dále „NREN“) s vysokou přenosovou rychlostí. Albert Gore 

HPCA přepracoval, přizpůsobil rozvoji ICT a v roce 1992 nazval zákon Information 

Infrastructure and Technology Act. V roce 1993 byl vydán zákon Government 

Performance and Result Act známý pod zkratkou „GPRA“, jehož hlavním cílem bylo 

zprůhlednění vládních kroků pomocí informačních technologií a především internetu  

a zefektivnění vládního managementu. [Wikipedia, 2009] 

V 90 letech 20. století se začala Evropská unie soustřeďovat kromě kvalitní komunikace 

s občany členských států na integrování evropských výzkumných a vývojových programů  

a na možné rozšíření Evropské unie o státy východní Evropy včetně některých států bývalého 

komunistického bloku. Jak uvádí R. Vlasák [2001], na důkaz otevřenosti Evropské unie 

k těmto tendencím vznikly tzv. „Rámcové programy pro výzkum a technologický vývoj“, 

označované jako Framework programmes (dále „FP“), které však vznikly již v 80. letech 

20. století, tedy ještě před vznikem integračních tendencí. Jejich cílem bylo zastřešit 

spolupráci při výměně poznatků o nových technologiích a jejich výzkumu v rámci celé 

Evropy a každý z nich byl zaměřen na několik základních témat. V rámci některých programů 

mohly být předkladateli projektových žádostí nejen členské státy EU, ale i přistupující státy, 

které měly uzavřenou tzv. asociační smlouvu s EU. Jednalo se o smlouvy, které umožňovaly 

postkomunistickým evropským státům a zemím v rozvojových programech EU se připravit na 

plnohodnotný vstup do EU. FP I pokrýval období od roku 1984 – 1987 a na něj navazovaly 

další FP trvající dodnes (FP II 1987 – 1991, FP III 1990 – 1998, FP IV 1994 – 1998,  

FP V 1998 – 2002, FP VI 2002 – 2006, FP VII 2007 – 2013 a FP VIII 2014 - 2020). Dále  

R. Vlasák uvádí, že k zásadnímu posunu došlo u programu FP IV, který byl zaměřen 

především na informatizaci a to
 
díky iniciativám Jacquese Delorse, o jehož Bílé knize bylo 

stručně pojednáno již v textu výše. V rámci FP IV byl zahájen výzkum a vývoj informačních 

technologií programem ESPRIT (European Strategic Programme on Research and 

Development in Information Technology), který byl zaměřen na výzkum a vývoj špičkových 

ICT. Dalším programem v FP IV je program ARIES (Applied Research on Information 
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Transfer and Enhanced Services) zaměřený na rozvoj informační infrastruktury, jeho hlavním 

cílem bylo pokrýt výzkum v oblasti nejvyspělejších ICT v letech 1994 – 1998 a zajistit 

technologie pro tvorbu infrastruktury budoucí informační společnosti v rámci Evropské unie, 

která by odpovídala infrastruktuře budované v USA a Japonsku. Počátky budování národní 

informační infrastruktury v USA lze datovat již k roku 1992, kdy Albert Gore prosadil přijetí 

pětiletého plánu na výstavbu informační superdálnice Kongresem. Výstavba souvisela mimo 

jiné s rozvojem internetu a rozpočet na její vybudování byl stanoven na 5 miliard dolarů. 

 FP VII pokrývající období 2007 – 2013 měl díky svým výzkumným aktivitám posílit 

vědu a technologie, tím zajistit EU globální vedoucí pozici v oblasti ICT a rychle získat  

i výhody pro občany, obchod, průmysl a vlády zemí EU. V současné době započal běžet FP 

VIII, který je stanoven na roky 2014 – 2020 a je označovaný názvem Horizon 2020. Jeho 

hlavním cílem je zajistit Evropě celosvětovou konkurenceschopnost a přinést inovace, které 

podpoří růst a nové pracovní příležitosti. [European Commission, 2013] 

2.3 Bangemann a další vývoj informační politiky Evropské unie  

a USA 

Dle J. Hradilové [2007] se Evropská unie začala informační společností, v porovnání 

se svými tehdejšími hospodářskými konkurenty Japonskem a USA, zabývat později,  

tj. až v průběhu 90. let. Vývoj evropské integrace v 90. letech významně pokročil, byl 

dokončen vnitřní trh, postupně docházelo k liberalizaci trhů, v roce 1999 byla zavedena 

společná měna EUR, díky které se snížila inflace i úrokové míry, snížily se veřejné rozpočty, 

na druhou stranu v rámci EU byla v té době vysoká nezaměstnanost, vznikala digitální a 

kvalifikační propast v oblasti informačních technologií, nebylo dostatečně investováno  

do výzkumu a vývoje v porovnání s USA a Japonskem a z toho důvodu Evropa za svými 

konkurenty zaostávala. Nicméně, důležitým mezníkem pro informační politiku EU byl rok 

1994, kdy byla Evropské radě představena tzv. Bangemannova zpráva, jejímž hlavním 

přínosem stejně jako u NII v USA měl být rozvoj v IT obchodě, informace o rozvoji 

informační společnosti a podpora volného trhu. Bangemannova zpráva později v Evropě 

spustila program eEurope.   

2.3.1 Bangemannova zpráva a Národní informační infrastruktura v USA 

V roce 1993 expertní skupina vedená komisařem Martinem Bangemannem připravila 

zprávu pro zasedání Evropské rady na Korfu v červnu roku 1994 pod názvem Evropa a 
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globální informační společnost (Europe and the Global Information Society) známá  

pod názvem Bangemannova zpráva. Ve stejném roce, tj. 1993 Clintonova vláda vyhlásila 

plán pro realizaci NII, která měla původně propojit klastry podniků zaměřených na vývoj, 

výrobu výpočetní techniky a software. Tvořily je na Jihozápadním pobřeží USA společnosti 

Apple, Intel, na Severozápadním Microsoft, na Východním pobřeží IBM a v Texasu Compaq. 

Do sítě však byly zapojeny i některé podniky zábavního průmyslu z Los Angeles, New Yorku 

a Nashville. [Vlasák, 2001] 

Do iniciativy NII se zapojila IITF vydáním dokumentu The National Information 

Infrastructure: Agenda for Action, jehož zveřejněním 15. září 1993 byl oficiálně zahájen 

program NII. Na základě tohoto dokumentu v ten samý den Bill Clinton ustanovil Poradní 

výbor pro Národní informační infrastrukturu (United States Advisory Council  

on the National Information Infrastructure – dále „ACNII“), jehož úkolem bylo poradenství 

IITF při budování NII, usnadnění investic v soukromém sektoru, vývoj aplikací v oblasti 

vzdělávání, zdravotnictví, vládních služeb, apod., zajištění bezpečnosti počítačových sítí, 

řešení problematiky autorských práv a ochrany soukromí. Tento poradenský orgán Billa 

Clintona fungoval v letech 1993 – 1996. Skládal se z 25 odborných zástupců soukromého 

sektoru z oblasti obchodu, výzkumu, akademiků, veřejných zájmových skupin a státních  

a místních vlád, která na základě získaných podnětů vytvořila v roce 1996 „Závěrečnou 

zprávu“ již s konkrétními kroky pro budování NII a předložila ji prezidentovi Clintonovi.
 

[National Institute, 1993]  

Součástí NII bylo mimo jiné převést agendu federální vlády USA do online prostředí, 

čímž by byl umožněn občanům přístup k vládním informacím a zároveň by došlo ke snížení 

nákladů na tisk a distribuci dokumentů. Dalšími kroky bylo zlepšit podmínky vzdělávání, 

zavést otevřenější demokracii a vytvořit transparentní státní správu.  

Martin Bangemann byl německý politik, který byl členem evropského parlamentu od 

roku 1973 do roku 1984. V letech 1989 – 1993 se stal viceprezidentem Evropské komise a byl 

zodpovědný za vnitřní trh, průmyslové záležitosti a vztahy s Evropským parlamentem. V roce 

1993 – 1994 se stal Komisařem zodpovědným za průmyslové záležitosti a informační a 

telekomunikační technologie, jak uvádí portál Europa. R. Vlasák [2001] ve svém díle uvádí, 

že na základě Bangemannovy zprávy z května 1994 byla ustanovena Rada informační 

společnosti, na základě jejíhož doporučení přijímá 19. července 1994 Evropská komise 

dokument nazvaný Evropská cesta k Informační společnosti. Akční plán (Europe ‘s Way 

to the Information Society. An Action Plan), který vytváří celkový rámec evropské politiky 
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zaměřený na podporu spolupráce mezi státním a soukromým sektorem při výstavbě 

informační infrastruktury Evropské unie směřující k vytvoření informační společnosti. 

Bangemannova zpráva byla realizována v letech 1994 – 1996 pomocí dokumentů, 

které byly opět vytvořeny skupinou expertů, kteří sepsali Bangemannovu zprávu v čele 

s Martinem Bangemannem. Součástí týmu expertů byl i Romano Prodi, budoucí předseda 

Evropské komise v letech 2000 - 2004. [Vlasák, 2007] 

Zatímco Bangemannova zpráva analyzuje úroveň informační společnosti a zároveň 

navrhuje doporučení pro EU na podporu budování informační společnosti, v USA byly již 

v roce 1994 šířeny vládní informace pomocí tzv. Depository Library Program (dále „DLP“) 

zahrnující knihovny po celých Spojených státech. V rámci tohoto programu vznikl i projekt 

Kongresové knihovny USA zvaný MARVEL (Machine-Assisted Realization of the Virtual 

Electronic Library), který zpřístupňoval plné texty všech novějších vládních dokumentů. 

Zároveň v 90. letech byla zveřejněna další adresa publications@whitehouse.gov obsahující 

různé vládní dokumenty. Na základě založení emailových vládních adres, byl koncem roku 

1994 navržen projekt Americans Communicaating Electronically (Elektronicky 

komunikující Američané - dále „ACE“), jehož cílem bylo rozšíření využívání emailových 

adres mezi všechny obyvatele USA a také do zbývající části severoamerického kontinentu. 

[Vlasák, 2001] 

 Expertní skupina poukazuje na situaci ve světě, kterou označuje za novou 

průmyslovou revoluci vyvolanou pokrokem ve vývoji informační a komunikační technologie, 

které umožňují vytvářet, ukládat, obnovovat a distribuovat informace v jakékoliv podobě 

(ústní, psané, vizuální) bez ohledu na vzdálenost, čas a objem, o čemž svědčí i šíření vládních 

informací v USA, jak je uvedeno výše. Ve zprávě se experti zaměřují nejen na rozvoj 

informační technologie, ale i na komunikační technologie, jak již bylo poznamenáno výše, 

což je jedním z kroků směrem k informační společnosti. Dále ve zprávě podotýkají, že tato 

revoluce zároveň umožňuje využít velký potenciál lidské inteligence pro další vývoj lidstva a 

s tím spojený vznik nových pracovních příležitostí. Zdůrazňuji, že Evropa je sice součástí této 

revoluce, ale její postoj je příliš rozdroben a tím se snižují možnosti získání co největšího 

množství výhod, které tato revoluce přináší. Rychlost reakce a využití příležitostí vzniklých 

v návaznosti na revoluci ovlivní rychlost vstupu do evropské informační společnosti. První 

země, která vstoupí do informační společnosti, sklidí největší úspěchy, na druhou stranu, 

země, které zaváhají, mohou v krátkém čase čelit obrovskému poklesu v investicích a snížení 

počtu pracovních míst. Otázkou je, zda Evropa vytvoří strategii pro vstup do informační 

mailto:publications@whitehouse.gov
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společnosti Evropské unie jako celku nebo zůstane rozdrobena a tím budou individuální 

iniciativy jednotlivých členských států mnohem méně efektivní.  

Bangemannova zpráva zároveň obsahuje přehled pozitiv, která by měla přinést vstup 

do evropské informační společnosti:  

 Evropským občanům a spotřebitelům přinese starostlivější společnost se znatelně 

vyšší kvalitou života s širším výběrem služeb a zábavy.  

 Tvůrcům obsahu v médiích přinese nové způsoby uplatnění jejich tvůrčích schopností 

v návaznosti na vzrůstající poptávku po nových výrobcích a službách v informační 

společnosti.  

 Evropské regiony získají nové možnosti vyjádřit kulturní tradice a identity a sníží 

vzdálenost a nedostupnost pro okrajové oblasti Evropské unie.  

 Vlády budou moci budovat účinnější, transparentnější a vstřícnější služby veřejnosti 

s nižšími náklady.  

 Podnikatelům, malým a středním podnikům umožní efektivnější řízení a organizaci, 

zpřístupní distanční školení i další služby, umožní datová spojení se zákazníky, což 

zajistí větší konkurenceschopnost.  

 Telekomunikačním operátorům umožní poskytovat stále širší objem nových služeb 

s vysokou přidanou hodnotou.  

 Dodavatelům počítačového vybavení, software a spotřebitelské elektroniky umožní 

využívat nové, rychle se rozrůstající trhy využitelné pro jejich produkty a to jak  

na vlastních, tak i na zahraničních trzích.  

Experti ve zprávě zároveň upozorňují na rizika informační společnosti, mezi která 

patří vznik tzv. „dvouvrstvé společnosti“, kdy jen část obyvatel bude mít přístup 

k technologiím, bude je umět používat a plně využije jejich výhod, čímž je míněn možný 

vznik, v textu již uvedené, digitální propasti nejen mezi občany, ale i mezi jednotlivými státy. 

Dále je ve zprávě poukázáno na hrozbu konkurenčních dodavatelů služeb do Evropy, čímž by 

byl negativně ovlivněn obchod členských států. V neposlední řadě experti upozorňují, že  

přes vysokou úroveň technologie v Evropě, stále zaostává její efektivní využívání z důvodů 

vysokých nákladů na šíření informací, z čehož vyplývá nutnost rychle provést regulatorní 

reformy. Zároveň povědomí o technologickém pokroku je v Evropě menší než v USA, což je 

trend pracující v neprospěch Evropy. [Europe, 1994] 
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Vládní informační politika v Evropě silně za americkou vládní politikou v té době 

zaostávala. První krůček byl podniknut ze strany Velké Británie, která v roce 1994 vyzvala 

uživatele britské verze internetu – akademické sítě JANET (Joint Academic Network), aby  

se vyjádřili k problematice elektronického zveřejňování vládních informací. Jedním z výstupů 

bylo konstatování, že přes vysoké investice do budování NII se v roce 1994 snížil rozpočet  

na vládní administrativu v USA o 25%. V prosinci 1993 Albert Gore ustanovil Pracovní 

skupinu pro vládní služby v oblasti informačních technologií (Government Information 

Technology Services Working Group – dále „GITS“), která byla součástí Výboru  

pro aplikace a technologie spadajícího pod IITF. Tato pracovní skupina koordinovala aplikaci 

informačních technologií ve státní správě a měla za úkol zajistit realizaci záměrů konečné 

zprávy NPR. V červnu 1996 byla pracovní skupina přejmenována na Government 

Information Technology Services Board. GITS nazvala svůj koncept NII Informační 

infrastruktura vládních služeb (Government Services Information Infrastructure – dále 

„GSII“), jehož cílem bylo umožnit zaměstnancům státní správy vzájemnou elektronickou 

komunikaci. GSII především umožňovala identifikovat a eliminovat duplikace dat.  

[Šmíd, 1999] 

Mezi mnohá doporučení expertní skupiny uvedená v Bangemannově zprávě patří 

podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru, aby došlo ke stimulaci trhu, upoutání 

pozornosti rozhodující většiny obyvatel, získání politické podpory pro vytvoření informační 

společnosti, zajištění konkurenceschopnosti na trhu a tvorbu nových trhů zaměřených na malé 

a střední podniky (SME), pro které je nutné vytvořit jednoduchý přístup a finančně výhodnou 

síť, která umožní získat informace o produktech, tržních možnostech a zároveň zmenší 

izolovanost SMEs v méně vyvinutých oblastech Evropy. Dále je nutné, aby společnosti 

provedly reformy jejich interních postupů v souvislosti s technickým pokrokem (např. začít 

využívat telekonference, elektronickou poštu, resp. nahradit papírovou komunikaci 

elektronickou komunikací, což by přineslo společnostem velkou časovou i finanční úsporu), a 

aby nastavily lepší vztahy mezi dodavateli a zákazníky. [Europe, 1994] 

Elektronizace společnosti byla v USA podpořena schválením zákona Paperwork 

Reduction Act (známého také jako „PRA“) v roce 1995, na jehož tvorbě se opět podílel 

Albert Gore. Cílem PRA bylo zajistit vznik tzv. paperless society, což lze přeložit jako 

elektronickou společnost ve které by byly informace distribuovány elektronickou formou 

pomocí internetu. [Vlasák, 2001] 

Experti v Bangemannově zprávě zdůraznili, že v neposlední řadě je nutné podpořit 
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výzkum a vývoj na univerzitách, ve výzkumných institucích a laboratořích. Další důraz byl 

experty kladen na zajištění dostupnosti služeb poskytovaných pomocí informačních 

technologií obyvatelům bez ohledu na jejich společenské postavení včetně zajištění 

vzdělávání nutného pro využívání těchto služeb. Podstatným úkolem je zajistit šíření 

informací v různých jazycích, tak aby nedocházelo k jazykové diskriminaci u některých států 

Evropy. V tomto směru měly USA velkou výhodu, neboť nedocházelo k jazykovým bariérám, 

což mimo jiné urychlilo proces budování informační společnosti. Nicméně experti podotýkají, 

že jednou z největších bariér v rozvoji datových služeb v porovnání s USA, je státní 

monopolní postavení telekomunikačních operátorů v rámci téměř celé EU, z čehož vyplývá 

chybějící konkurenční prostředí v oblasti výstavby komunikační infrastruktury, resp. 

komunikačních dálnic, příp. superdálnic, které je v USA běžnou součástí telekomunikačního 

trhu včetně výzkumu a vývoje nových technologií v této oblasti. Cílem těchto aktivit 

uvedených v Bangemannově zprávě mělo být posílení informačního průmyslu v Evropě, který 

silně zaostával za USA.
 
 

Nicméně expertní skupina ve své zprávě upozornila zároveň na možné rozdrobení 

služeb na trhu, což by mohlo negativně ovlivnit jeho vývoj, proto doporučila vytvoření 

standardizačních opatření v rámci EU, která měla zajistit využívání pořízeného vybavení i  

při využití služeb konkurence a zároveň tak nahradit již mnohdy zastaralá pravidla. Nicméně 

skupina expertů ve zprávě uvedla, že je nutné vytvořit pouze minimum potřebných pravidel 

na evropské úrovni, která by zajistila rychlý vznik účinné evropské informační infrastruktury 

a služeb. Zároveň bylo nutné zajistit dva hlavní rysy při vytváření informační infrastruktury 

nutné pro vznik a fungování informační společnosti. Jedná se o souvislé propojení sítí spolu  

s vytvořením služeb a aplikací, které budou vzájemně spolupracovat v závislosti  

na vytvořených sítích.  

Standardizační opatření, které bylo nutné vytvořit co nejdříve, se týkalo projektu 

známého pod zkratkou „ISDN“ neboli v překladu „Integrované služby digitálních sítí“. Jedná 

se o veřejnou digitální telekomunikační službu, která poskytuje digitální spojení dvou 

koncových zařízení a umožňuje přenos hlasu, textu, obrazu a dalších dat. Hlavní myšlenkou 

projektu bylo postupné nahrazení analogové sítě za digitalizovanou telefonní síť poskytující 

integrované služby. [Europe, 1994] 

Dle článku J. Peterky [2011a] byl Zásadním zlomem pro budování informační 

společnosti v Evropě nástup internetu v 90. letech 20. století, kdy se ISDN stalo  

tzv. „přístupovou technologií“, tj. technologií sloužící k zajištění přístupu k internetu. Internet 
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vč. technologie se stal základem pro výstavbu profesionálních telekomunikačních a 

počítačových sítí, které měly zemím EU zajistit vstup do informační společnosti 21. století. 

Projekt ISDN (doporučení postupně nahradit analogovou telefonní síť za plně digitalizovanou 

vzniklo v roce 1984), jehož cílem bylo vytvoření univerzální telekomunikační sítě, kde 

mohou být integrovány všechny současné i budoucí telekomunikační služby, zastřešovala 

telekomunikační organizace CCITT (Commité Consultatif International de Télegraphique  

et Téléphonique). Tato organizace přejmenovaná v roce 1993 na ITU (International 

Telecommunication Union), definovala pomocí norem vztahy mezi ústřednami a koncovým 

zařízením. Vyspělé státy začaly realizovat první ISDN sítě, které někdy předběhly 

standardizované procesy, proto docházelo k rozdílům v technické aplikaci ISDN. Nicméně 

ani normy nepomohly k zajištění kompatibility z důvodu možné odlišné implementace ISDN 

v rámci jednotlivých států. Díky dlouhotrvajícím diskusím v EU o koordinaci zavedení ISDN, 

byly v jednotlivých zemích zavedeny národní standardy, které však neumožnily využívat 

komplexně digitální síť za hranicemi daného státu. Tento problém byl vyřešen až standardem 

označovaným jako EURO ISDN [Telesis Technologies, 2007]. 

  Bangemannova zpráva uvádí, že v roce 1993 byly zahájeny snahy členských zemí  

o vytvoření norem pro EURO ISDN, které měly zajistit výhody v přenosu informací pro SME 

a zároveň vytvořit společnou digitalizovanou síť integrující všechny dosavadní komunikační 

prostředky. EURO ISDN bylo podepsáno 26 evropskými zeměmi v roce 1993 (Memorandum 

of Understanding). V USA byl proces sjednocení ISDN na celém území USA nazván 

National ISDN (Národní ISDN), který byl rozdělen do 3 etap, z nichž 1. etapa National 

ISDN 1 byla zahájena v roce 1991. V rámci 1. etapy byly provedeny první hovory pomocí 

National ISDN 1 v roce 1992 a plné pokrytí bylo očekáváno na přelomu roku 1996/1997. 

Zahájení National ISDN 2 bylo plánováno na rok 1997 a po jeho spuštění se mělo přistoupit 

na 3. etapu, tj. National ISND 3, z čehož vyplývá, že Evropa byla v tomto směru poměrně 

napřed v porovnání s USA. [Lee, 1997] 

Nicméně ISDN bylo jen prvním krokem v oblasti technologického rozvoje. Další vlna 

technologického rozvoje je zacílena na rychlost sítí, kapacitu a multimediální svět, kdy  

se jedná o integrovanou širokopásmou komunikaci, který umožňuje kombinovat všechna 

média různým způsobem. Technologie umožňující implementaci širokopásmé komunikace  

se nazývá Asynchronous Transfer Mode (ATM), což lze volně přeložit jako „asynchronní 

přenosový mód“ (standard pro vysokorychlostní 155 Mbps až 622 Mbps síťovou architekturu 

80. a 90. let 20. století).  Experti doporučili vyvinout ATM širokopásmou infrastrukturu jako 
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páteř informační společnosti a zároveň doporučili vytvořit komisi, která by dohlížela na vývoj 

ATM.  

V návaznosti na uvolnění trhu a vzniku globální informační společnosti experti  

ve zprávě doporučili zajistit vytvoření regulatorního rámce na ochranu duševního vlastnictví, 

soukromí a bezpečnosti informací v rámci Evropy. [Europe, 1994] 

Obdobný cíl stanovil u třetího projektu i ACNII, který v roce 1994 zahájil realizaci tří 

projektů, zaměřených na tři cíle: 1. Propracovat a formulovat vizi budoucnosti elektronické 

revoluce ve společnosti - tento cíl vycházel z plánu Alberta Gora vytvořit celosvětovou 

informační superdálnici; 2. Zavést co nejširší přístup do NII - projekt měl zajistit výzkum  

a vývoj ICT na realizaci prvního projektu se zaměřením na vytvoření v Evropě již v té době 

propracovaných standardů ISDN; 3. Zabezpečit i v elektronické veřejné komunikaci 

soukromí, bezpečnost a ochranu duševního vlastnictví – projekt se měl zaměřit na důsledky 

elektronické komunikace přes internet. Všechny tři projekty se staly v první polovině 90. let 

hlavním směrem americké informační politiky zaměřené na globalizaci, která  

se ve zbývajícím světě, tedy i v Evropě, realizovala až koncem 20. století. [Vlasák, 2001]  

Dle Bangemannovy zprávy se snaha o dosažení úrovně USA v oblasti ICT zaměřila  

i na rozvoj mobilních telefonů, kdy Evropa se stala důležitým vůdcem v mobilní komunikaci 

díky přijetí celosvětového standardu pro digitální komunikaci GSM, což v překladu znamená 

Globální Systém pro Mobilní komunikaci. Přijetí GSM přineslo mimo jiné mnoho nových 

pracovních míst. V souvislosti s technologickým rozvojem upozornili experti na nutnost 

snížení tarifů pro mobilní komunikaci, dále na nutnost podpořit GSM v Evropě  

i na mezinárodní úrovni, zajistit regulatorní rámec pro satelitní komunikaci a aktivně  

se účastnit na vývoji celosvětových systémů.  

Bangemannova zpráva obsahovala mimo jiné 10 kroků pro rozvoj informační 

společnosti, které byly experty označeny slovy „razit cestu pokroku“.  Mezi těchto 10 kroků 

patří: 

 Teleworking, což lze volně přeložit jako práce z domu s využitím telefonu. Výhodou 

by byla úspora nákladů pro zaměstnavatele a větší možnost výběru zaměstnanců 

(vzdálenost bydliště je již bezpředmětná), úspora času i nákladů pro zaměstnance 

(např. na dojíždění do zaměstnání), větší možnosti při hledání zaměstnání a lepší 

životní prostředí (využíváno méně dopravních prostředků). Podmínkou je zavedení 

výhodných cen za služby telefonními operátory. 
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 Distanční vzdělávání, které je v současnosti označováno jako eLearning. Výhody 

jsou obdobné jako u teleworkingu s tím, že je zde navíc širší přístup ke vzdělávacím 

materiálům pro všechny. Zaměstnavatel navíc ušetří nemalé finanční částky  

za lektory.  

 Počítačové sítě pro univerzity a výzkumná centra, které by je spojily po celé Evropě, 

a součástí sítí by byl otevřený přístup do jejich knihoven. Sítě by byly přínosem  

pro celou společnost, neboť by umožnily efektivnější šíření výsledků výzkumu a 

znalostí. 

 Telematické služby pro SMEs, které zahrnují email, videokonference, distanční 

vzdělávání apod. Jedná se o služby, které by propojily SMEs  s veřejnými autoritami, 

asociacemi, zákazníky a dodavateli. Zároveň by došlo k navýšení povědomí  

o doplňkových službách a o komunikaci mezi SMEs všeobecně.  

 Elektronické řízení silniční dopravy, které by umožnily snížit dopravní zácpy, 

omezit znečištění životního prostředí a zrychlit cestování. 

 Evropský systém řízení letecké dopravy ATC (Air Trafic Communication System), 

které by pokrylo veškerou leteckou dopravu v celé Evropě s cílem sjednotit  

trans-evropský letecký dopravní systém. Výsledkem by byla úspora času pasažérů, 

snížení spotřeby energie, hluku a zmírnění znečištění životního prostředí. 

 Síť jednotné zdravotní péče, která by vytvořila komunikační „síť sítí“, která  

by spojovala praktické lékaře, nemocnice a sociální centra v celé Evropě. Toto  

by umožnilo online spolupráci s evropskými specialisty, online rezervaci 

nemocničních služeb praktickými lékaři, přísnější kontrolu výdajů na zdravotní péči a 

s tím související poskytování vyšší kvality zdravotní péče.  

 Elektronický informační systém o veřejných zakázkách, jednalo by  

se o databázový systém s online přístupnými informacemi o veřejných zakázkách, 

který by zároveň podpořil konkurenční prostředí mezi dodavateli. 

 Trans-evropská veřejná administrativní síť, která by umožnila vzájemnou výměnu 

dat a zároveň by poskytla elektronicky informace ve velmi krátké době.  

 Informační dálnice, která by umožnila domácnostem přístup k PC síti a využívání 

online multimédií a různých služeb na lokální, regionální, národní i mezinárodní 

úrovni včetně online zábavy. [Europe, 1994] 
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Z výše uvedeného lze usuzovat, že Evropa si plně uvědomila nutnost elektronizace 

společnosti, resp. pokračovat v budování informační společnosti včetně hrozících negativ. Jak 

svědčí ustanovení pracovní skupiny GITS, která vytvořila koncept NII, americká vláda si také 

uvědomila, že nastal čas pro budování NII, nicméně bylo nutné, aby plně pochopila dopady 

změn souvisejících s budováním NII a začala spolupracovat se soukromým sektorem  

a ostatními zainteresovanými stranami, tak aby bylo vytvořeno prostředí pro technologický 

pokrok v komunikační infrastruktuře. Vyspělá informační infrastruktura měla umožnit 

americkým firmám dokončit a obsadit globální ekonomický trh, vytvořit nová atraktivní 

zaměstnání pro Američany, zajistit ekonomický růst pro národ a umožnit všem Američanům 

rovný přístup k informacím. I z těchto důvodu měl dokument Agenda for Action devět 

základních cílů, které byly zaměřeny převážně na soukromý sektor a obyvatele USA. Každý 

cíl byl upřesněn dvěma až pěti aktivitami. Mezi základní cíle patřily: 

1. „Podpora soukromých investic pomocí daní a regulační politiky.  

2. Zajištění dostupnosti online informací všem občanům za dostupnou cenu 

(všichni Američané musí mít přístup ke zdrojům a pracovním místům 

vznikajícím v informačním věku).  

3. Podpora technologických inovací a nových aplikací formou vyčlenění vládních 

výzkumných programů a grantů, které pomohou soukromému sektoru 

s rozvojem a technologiemi potřebnými pro budování NII a pro rozvoj aplikací 

a služeb a budou v maximální míře užitečné pro uživatele.  

4. Podpora interaktivních uživatelsky zaměřených operací. Jakmile bude 

vybudována „síť sítí“ vláda musí zajistit přístupnost k informacím pomocí sítě 

jednoduše a efektivně. Zároveň bude nutné provést reformy vládních předpisů 

a politiky, které by mohly neúmyslně bránit rozvoji interaktivních aplikací.  

5. Zajištění informační bezpečnosti a spolehlivosti sítě. NII musí být důvěryhodná 

a bezpečná tak, aby ochránila soukromí uživatelů. 

6. Zlepšení rozsahu elektromagnetických radiových frekvencí používaných  

při přenosu zvuku dat a televize.  

7. Ochrana duševního vlastnictví pomocí posílení zákona o autorském právu a 

intelektuálním vlastnictví, tak aby se zabránilo pirátství.  
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8. Zkoordinování všech vládních úrovní s ostatními orgány (informace se budou 

šířit přes hranice států, proto je třeba odstranit případné překážky a zabránit 

různým politikám, které by negativně ovlivnily americké hospodářství).  

9. Zajištění přístupu k vládním informacím a zlepšení politiky  

pro telekomunikační trh a informační služby a zajištění motivace pro soukromý 

sektor tak, aby se zapojil do budování NII.“ [National Institute, 1993,  

str. 9 - 13] 

Je nutné zdůraznit, že některé aktivity pro dosažení výše uvedených cílů byly zahájeny 

již krátce po vyhlášení iniciativy NII: 

Ad 1. Přijetí zákona pro reformu v oblasti komunikací bylo stanoveno do konce roku 

1994. Tento zákon měl zvýšit konkurenci a zajistit rovný vstup do komunikačního trhu  

pro všechny – jednalo se především o kabelovou televizi a lokální telefonní trh, kdy v obou 

případech převládali na trhu monopoly. Cílem nové legislativy a daňové politiky je podpora 

investic soukromého sektoru do infrastruktury.  

Ad 2. Již „Zákon o komunikacích“ z roku 1934 (The Communications Act of 1934) 

obsahoval všeobecné podmínky pro šíření základních komunikačních služeb za přijatelnou 

cenu, ale NII je nově zaměřena na informační potřebu Američanů v 21. století. Vláda nesmí 

akceptovat rozdělení občanů na ty, kteří mají (tzv. haves“) a ty, kteří nemají  

(tzv. „have-nots“) přístup k informacím. Cílem je vytvořit nový koncept tzv. Universal 

Service. Obchodní oddělení Národní telekomunikační a informační správy (Commerce 

Department's National Telecommunications and Information Administration – dále 

„NTIA“) bude organizovat do prosince 1993 veřejná jednání. Na základě získaných podnětů 

vytvoří IITF ve spolupráci s ACNII a státní regulační komisí koncept pro vytvoření Universal 

service pro 21. století.  

Ad 3. Vláda se zaměří na výzkumné programy týkající se vzdělávání, zdravotní péče, 

výroby a právní úpravy státních služeb. Budou realizovány High Performance Computing 

and Communications Programs (dále „HPCCP“), které naváží na HPCCP založené 

v souladu s HPCA z roku 1991. Cílem navazujících projektů HPCCP bude vytvoření 

výkonnějších počítačů, rychlejší počítačové sítě a sofistikovanějšího software. HPCCP 

poskytne vědcům a odborníkům potřebné zázemí pro výzkum a vývoj. Zároveň bude 

vytvořena High Performance Computing Advisory Committee (dále „HPCAC“), která 

umožní soukromému sektoru účast v HPCCP. Dále bude vytvořena nová součást HPCCP  
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s názvem „Technologie a aplikace pro informační infrastrukturu“ (Information 

Infrastructure Technologies and Applications – dále „IITA“), jejímž cílem bude vytvoření 

vysokorychlostních počítačů a síťových technologií, které budou využity v oblasti zdravotní 

péče, vzdělání, knihovnách, výrobě a poskytování vládních informací. V rozpočtu na fiskální 

rok 1994 vláda požádala kongres o prostředky na testovací projekty pro NII. Do konce ledna 

1994 IITF dokončí seznam stávajících i budoucích vládních aktivit a výsledky rozšíří 

elektronicky i tiskem.   

Ad 4. Protože NII je plánováno jako síť sítí, je nutné zajistit kompatibilitu různých 

zařízení a technologií s NII. Do 15. října 1993 vytvoří Obchodní oddělení Národního institutu 

pro standardy a technologie (the Commerce Department's National Institute  

for Standards and Technology – dále „NIST“) diskusní skupinu, aby posoudila roli vlády 

v procesech a identifikovala příležitosti pro urychlení vývoje NII. IITF navrhne, jak by mohla 

být změněna pravidla mající vliv na vývoj interaktivních služeb a aplikací tak, aby 

nedocházelo k zpomalování jejich vývoje.    

Ad 5. IITF připravila pracovní plán týkající se jednotlivých kroků, které je třeba 

provést pro zajištění soukromí uživatelů a poskytnutí pouze legálních informací. Federální 

agentury spolupracují s odborníky, aby byly vytvořeny nové technologie pro šifrování a 

spolehlivost sítě. 

Ad 6. V roce 1993 byl vytvořen zákon Omnibus Budget and Reconciliation Act  

of 1993 pro zajištění dostatečného množství elektromagnetických radiových frekvencí  

pro přenos dat, které budou nabídnuty i pro účely soukromého sektoru. Toto opatření umožní 

poskytnout větší flexibilitu a sdílení spektra soukromým i státním sektorem a zvýší flexibilitu 

v technických standardech.  

Ad 7. Je nutné prověřit platnost zákona o autorských právech. IITF ověří široký 

přístup k informacím přes NII a shrne, jaké koncepty je třeba aplikovat s ohledem na nová 

média a zaměstnání a zároveň zjistí, jak je třeba nastavit standardy, aby bylo možné 

identifikovat autorská práva u elektronických informací.  

Ad 8. Na národní úrovni je třeba zkoordinovat legislativu týkající se NII mezi 

federálními orgány, státními orgány a místními vládními orgány (jako je Kongres, Federální 

komise pro komunikaci, vláda, státní a místní vládní orgány) v souladu s legislativní 

politikou. IITF zajistí návrhy na legislativní reformu týkající se NII od soukromého a 

nestátního sektoru a zároveň projedná vývoj telekomunikační politiky se státními i vládními 
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orgány. Na mezinárodní úrovni je nutné zajistit kompatibilitu informační infrastruktury a 

otevřít zahraniční trhy pro mezinárodní obchod se službami a produkty především v oblasti 

telekomunikací. Tyto změny odstraní zákazy ve vývozu produktů a umožní americkým 

výrobcům vstoupit na nové trhy. Úřady zajistí odstranění nekompatibilních standardů USA a 

zahraničních zemí, které brání obchodování.  

Ad 9. Vláda bude financovat výzkumný program určený na vylepšení software pro 

vyhledávání, organizování a šíření informací pro všechny občany. V souvislosti se šířením 

vládních informací mnoho vládních agentur masivně konvertuje veřejné informace  

do elektronické podoby a šíří je pomocí internetu. V budoucnu budou vládní informace 

vyvěšeny na elektronické vývěsní tabuli FedWorld, kterou vytvoří NTIS. Na podzim roku 

1993 bude pořádána konference, kde se vládní zaměstnanci naučí používat nový distribuční 

mechanismus. Dále bude zahájen projekt, kdy se ze státních úřadů stanou Interaktivní centra 

pro občany. Důležitou součástí budování NII je zajištění každodenního využívání 

elektronické pošty federálními zaměstnanci a používání špičkových technologií, čímž dojde 

k implementaci NPR. [National Institute, 1993]   

2.3.2 Evropská cesta k Informační společnosti. Akční plán 

Mimo výše uvedená doporučení a kroky vedoucí k rozvoji informační společnosti 

obsažené v Bangemannově zprávě, zpracovala expertní skupina reakci Evropské komise  

na Bangemannovu zprávu ve formě programového prohlášení z července  roku 1994 

označovaného jako Evropská cesta k Informační společnosti. Akční plán (Europe's Way  

to the Information Society. An Action Plan).  

Tento akční plán popisuje program Evropské komise týkající se vytvoření informační 

společnosti. Komise v programovém prohlášení dělí požadavky týkající se podpory 

technologií a souvisejících služeb využitelných v rámci celé Evropy ve veřejném  

i soukromém sektoru do čtyř oblastí: regulatorní a právní rámec; sítě, základní služby, 

aplikace a obsah; společenské a kulturní aspekty; a propagace informační společnosti, které 

dále obsahují opatření týkající se dané oblasti. Nejvíce opatření je uvedeno u první oblasti:  

1. Směrem ke konkurenčnímu prostředí, 2. Standardizace, propojení a vzájemná spolupráce, 

3. Tarify, 4. Celosvětový rozměr, 5. Ochrana duševního vlastnictví, 6. Ochrana osobních 

údajů, 7. Elektronická ochrana, právní ochrana a bezpečnost, 8. Vlastnictví médií,  

9. Hospodářská soutěž, 10. Audiovisuální služby. Do druhé oblasti spadají opatření: 1. Sítě,  

2. Základní služby, 3. Aplikace, 4. Obsah; do třetí oblasti patří: 1. Zaměstnaní a pracovní 
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prostředí, 2. Sociální aspekt, 3. Kulturní aspekt, 4. Lingvistická témata a poslední oblast 

zahrnuje informační aktivity. [Europe's Way, 1994] 

2.3.3 Informační společnost: z Corfu do Dublinu – Nové priority 

Tento akční plán z roku 1994 byl v červenci roku 1996 aktualizován Sdělením 

Evropské komise: Informační společnost: z Corfu do Dublinu – Nové priority (The 

Information Society: From Corfu to Dublin. The new emerging priorities – dále „Sdělení“.). 

Toto sdělení v úvodu obsahuje přehled pokroků, ke kterým došlo za uplynulé dva roky  

od schválení akčního plánu Evropská cesta k informační společnosti, resp. uvádí, která 

opatření z akčního plánu byla za uplynulé dva roky realizována a s jakým výsledkem.  

Jak je uvedeno ve Sdělení, opatření týkající se legislativního rámce bylo realizováno 

pomocí vytvoření reformního balíčku vedoucího k plné liberalizaci telekomunikací 

s termínem stanoveným do 1. 1. 1998; výzkum a vývoj byl úspěšně implementován  

a zahrnuje tři specifické programy spojené s informačními a komunikačními technologiemi; 

zároveň bylo provedeno několik informačních aktivit zaměřených na zvýšení povědomí o EU. 

Většina opatření uvedených v akčním plánu byla buď realizována, nebo se připravovala, příp. 

se chystala k jejich spuštění. Nicméně některé aktivity jako např. informační bezpečnost, 

nebyly zahájeny z důvodu neočekávané velké časové náročnosti.  

Na základě dosavadních zkušeností získaných při implementování akčního plánu měla 

Evropská komise představu o následných krocích, které je nutné podniknout pro fungující 

politiku informační společnosti. Zároveň při implementaci akčního plánu z roku 1994 vznikly 

nové otázky a témata, která je nutné řešit a z toho důvodu vznikla potřeba aktualizace akčního 

plánu Evropská cesta k Informační společnosti.  

Sdělení obsahovalo čtyři priority stejné důležitosti. První priorita byla zaměřena na 

konkurenci v oblasti evropského obchodu a zlepšení tržního prostředí se zaměřením na SMEs, 

s čímž mimo jiné souvisí plná liberalizace telekomunikací v rámci EU do 1. 1. 1998, druhou 

prioritou byly investice do budoucnosti, tedy do výzkumu, třetí priorita upozorňovala  

na nutnost umístit občany do centra pozornosti EU, resp. nastavit kvalitní komunikační proces 

a jako poslední priorita byla uvedena globalizace, resp. globální výzva ke spolupráci všech 

zemí v oblasti vytvoření informační společnosti.  

V návaznosti na každou prioritu byl napsán relevantní dokument, pro příklad uvádím, 

že pro prioritu č. 2 uvedenou ve Sdělení byla napsána Zelená kniha: Život a práce 
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v informační společnosti: Lidé na prvním místě (The Green Paper "Living and Working  

in the Information Society: People first). Přestože všechny priority byly komisí označeny  

za priority stejné důležitosti, lze za hlavní prioritu považovat zajištění plné liberalizace 

telekomunikací v EU, což mělo zajistit svobodu trhu. Tento cíl byl součástí první priority,  

tj. Konkurence v oblasti evropského průmyslu a zlepšení tržního prostředí a byl také 

splněn. V členských státech mělo dojít k demonopolizaci telekomunikací a svobodě trhu. 

Součástí demonopolizace bylo i vytvoření nového regulačního rámce s termínem  

do 1. července roku 1998.  „Sdělení“ se dále zabývalo především vlivem ICT na život a 

pracovní možnosti v informační společnosti a varovalo před možným vznikem digitální 

propasti. [Commission, 1996] Jak uvádí R. Vlasák [2001], pozitivním výsledkem Sdělení 

bylo mimo liberalizaci telekomunikací a trhu také rozpracování některých právních norem o 

standardizaci tarifů, ochraně duševního vlastnictví, elektronické ochraně a vlastnictví medií. 

Posledním dokumentem zpracovaným ještě pod vedením Martina Bangemanna byla 

zelená kniha z roku 1999 s názvem Multimedia Industry for Public Sector. V této knize  

se již USA staly vzorem demokratizace přístupu k informacím a rozšiřování moderní ICT. 

V knize je mj. poukazováno na významný informační zákon známý pod zkratkou FOIA 

(Freedom Of Information Act), který ještě více upevňuje americkou demokracii ve vztahu  

k šíření informací. Zároveň je poukázáno na nutnost změnit zdroj prostředků, které budou 

využity Evropskou unií na budování informační infrastruktury pro vytvoření informační 

společnosti 21. století. Dosud byly převážně zdrojem fondy tvořené z peněz daňových 

poplatníků a nově by měly být zdrojem investice soukromého sektoru, který by se z velké 

části podílel nejen na výstavbě a provozu systémů, ale také na investování do této výstavby. 

Důvodem je předpoklad v návratnost těchto investic a také převažující soukromé vlastnictví 

téměř celé infrastruktury, která bude provoz služeb umožňovat.  

Martina Bangemanna, kterého lze označit za zakladatele moderní evropské informační 

politiky, vystřídal v září 1999 na místě komisaře finský představitel Erkii Liikanen, který 

následoval kroky Martina Bangemanna v urychlení rozvoje informační společnosti.  

2.4 Informační politika EU a USA začátkem 21. století 

EU v návaznosti na obtíže spojené s ratifikací Maastrichtské smlouvy a poté  

i v návaznosti na negativní výsledek irského referenda o Smlouvě z Nice v roce 2000, kdy 

bylo nutné referendum opakovat, došla k závěru, že je nutné zajistit dostatečné informace  
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o Evropské unii občanům. Na základě těchto snah vydala Evropská komise začátkem  

21. století hned několik strategických dokumentů. Přes všechny snahy informovat občany  

o Evropské unii došlo k odmítnutí další smlouvy, tentokrát se jednalo o zamítnutí Smlouvy  

o Ústavě pro Evropu, a to většinou hlasů občanů Nizozemska a Francie v referendu  

1. června 2005. Na základě této reakce se měla informační politika nově zaměřit nejen  

na občany žijící v Evropské unii, ale i na občany žijící v kandidátských zemích ucházejících 

se o členství v Evropské unii.  

Odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu Nizozemskem a Francií vedlo později  

ke tvorbě tzv. Lisabonské smlouvy, která představovala druhý pokus EU o reformu 

smluvního základu EU (snaha o zjednodušení legislativního základu EU). Aby došlo  

ke schválení Lisabonské smlouvy, která měla být platná od roku 2009, bylo nutné občany 

dostatečně informovat a umožnit jim i vznášet dotazy týkající se Evropské unie. Výsledkem 

snah v oblasti komunikace bylo podepsání Lisabonské smlouvy v roce 2007 s platností  

od roku 2009. 

V roce 2000 nastoupil do funkce předsedy Evropské komise, Romano Prodi. Za jeho 

předsednictví se začala formovat koncepce eEurope jako pokračování akčního plánu 

Evropská cesta k Informační společnosti. Jednalo se o iniciativu Evropské komise 

předloženou Evropské radě ke schválení na jejím zasedání v Lisabonu v březnu 2000  

pod názvem eEurope. Informační společnost pro všechny. (eEurope. An information 

society for all (COM (1999) 687 final), která byla původně známá pod názvem Prodiho 

iniciativa a později jako iniciativa eEurope. [Hradilová, 2007] 

Lze konstatovat, že v té době se zrodila evropská moderní informační politika, v rámci 

které vzniklo několik programů eEurope (eEurope 2002, eEurope 2005, eEurope + 2003, 

i2010) v nichž je nejvíce kladen důraz na elektronický přístup k informacím prostřednictvím 

dosažení odpovídajícího stupně informační gramotnosti pro všechny, ale současně také  

na zásadu budování vědeckých informačních sítí. Jak již bylo zmíněno v Předmluvě,  

po dohodě s vedoucím práce bylo záměrně vynecháno období Informační politika EU 

začátkem 21. století (eEurope, eEurope 2002, eEurope 2005, eEurope + 2003, i2010). Práce 

bude dále zaměřena na novodobou informační politiku Evropa 2020 v porovnání s informační 

politikou současného amerického prezidenta Baraka Obami ve stejném období. 

Zatímco problematika zefektivnění a urychlení státní správy formou zavedení 

eGovernmentu byla součástí iniciativy eEurope z roku 1999 pod aktivitou č. 10 Státní správa 
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online, v USA byl obdobný krok zaměřený na reformu státní správy (neformálně označované 

jako Reninventing Government) zahájen Billem Clintonem oznámením, že bude provedeno 

šesti měsíční vyhodnocení fungování federální vlády tzv. National Performance Review 

(dále „NPR“), které bude zahájeno 3. března 1993 a dozorovat jej bude Albert Gore (v roce 

1998 bylo přejmenováno na National Partnership for Reinventing Government). Na rozdíl 

od předchozích vyhodnocení, kdy členy týmu nebyli zástupci ze státní správy, tentokrát 

Albert Gore vybral zkušené vládní zaměstnance, kteří vytvořili týmy na vyhodnocení výkonu 

vládních agentur (lze chápat jako ministerstva) v různých oblastech státní správy, jako  

např. v oblasti personální, obchodní a rozpočtové. Cílem bylo identifikovat problémy a 

navrhnout řešení pro finanční úspory. Navíc prezident požádal, aby byl v rámci každého 

sekretariátu vytvořen tzv. Reninvention Team, který by pro každou agenturu vytvořil 

Reinvention Laboratories, kde by vzniklo zkušební prostředí pro nově navržený způsob 

výkonu dané agendy. Podněty na vylepšení státní správy byly získávány formou rozhovorů 

s lidmi po celé zemi. Členové NPR vč. Alberta Gora vedli rozhovory s každým oddělením 

kabinetu a 10 agenturami. [Vice President, 1993]  

V září 1993 tým předložil závěrečnou zprávu k NPR Od byrokracie k výsledkům: 

Vytvořit vládu, která pracuje lépe a za méně peněz, tj. From Red Tape to Results: Creating 

A Government that Works Better & Costs Less. Zpráva byla vytvořena z více než dvaceti 

zpráv dílčích týmů, obsahovala nejen doporučení pro vylepšení a zefektivnění práce ve státní 

správě, ale také cca 1250 konkrétních kroků k její realizaci. [Šmíd, 1999]  

K NPR bylo sepsáno několik primárních a doprovodných zpráv. Významnou 

doprovodnou zprávou ke konečné zprávě NPR byl koncepční dokument s názvem Inovace 

pomocí informačních technologií (Reengineering Through Information Technology), který 

byl zveřejněn již v září roku 1993. Dokument upozornil na problémy ve státní správě, kdy  

si občané stěžují na složitou, komplikovanou a zdlouhavou komunikaci s úřady a státní 

úředníci si stěžují na komunikaci s ostatními státními úřady. Jako hlavní důvod bylo  

ve zprávě uvedeno velké množství informací, které vláda produkuje. Tyto problémy mohou 

odstranit informační technologie, nicméně v této oblasti státní správa velmi zaostává  

za soukromým sektorem. Prezident Clinton a viceprezident Gore označili za hlavní prioritu 

zrychlení rozvoje NII pro vysokorychlostní telekomunikační sítě, pokročilé počítačové 

systémy a software. Zároveň došli k závěru, že informační technologie pomohou vytvořit 

elektronickou vládu, tzv. eGovernment, který pomůže překonat vzdálenosti, poskytne 

veřejnosti informace a služby kdekoliv a kdykoliv. Zpráva navrhla tři základní cíle pro šíření 
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informačních technologií ve federální vládě: 1) posílení vedoucí pozice v informačních 

technologiích, 2) implementace eGovernmentu a 3) vytvoření podpůrného mechanismu pro 

eGovernment. Je třeba podotknout, že první cíl dostala na starost vládní Pracovní skupina 

pro informační infrastrukturu (Information Infrastructure Task Force – dále „IITF“), 

jejímiž členy byli vysoce postavení zástupci vládních agentur v oblasti telekomunikací a 

informační politiky. [Vice President, 1993] Primárním důvodem jejího založení v roce 1993 

Billem Clintonem bylo zajištění vybudování NII ve spolupráci se soukromým sektorem. Mezi 

dalšími úkoly IITF patřila koordinace vládních aktivit při aplikování NII, implementace 

vládní politiky a vyřešení případných sporů. IITF se zaměřovala na telekomunikace, 

informační politiku a vyspělé technologie. [National Institute, 1993] 

NPR zveřejnila v roce 1997 zprávu Access America, kterou lze označit za akční plán 

obsahující i postup a harmonogram realizace jednotlivých kroků k prohloubení integrace 

vládní informační infrastruktury a zlepšení vládních služeb pomocí IT a vzdělávání vládních 

zaměstnanců. [Šmíd, 1999] Nicméně NRP není jediným opatřením ve stejném roce, kterým 

chce Clinton zpřístupnit informace občanům a zefektivnit státní správu. Jak uvádí Rudolf 

Vlasák (2001) 8. června 1993 Bill Clinton podepisuje zákon GPO Access na jehož základě 

vznikla pod akronymem WINDO Bill služba adresného šíření vládních informací pomocí 

elektronické pošty, kterou spravoval Vládní tiskový úřad. Tato služba zajišťovala mimo jiné 

volný elektronický přístup k informacím a materiálům vytvořeným federální vládou  

a to zpočátku pomocí systému NTIS, který zpřístupňoval informace o výzkumech hrazených 

z rozpočtu USA, již od 70. let.
 
Zákon navíc stanovil, že s prezidentem a viceprezidentem lze 

komunikovat pomocí elektronické pošty a z toho důvodu byly zveřejněny adresy 

president@whitehouse.gov, vice.president@whitehouse.gov), pomocí nichž bylo možné 

zaslat e-mail do Bílého domu. Cílem zřízení emailových adres bylo maximalizovat přiblížení 

občana nejvyšším vládním představitelům. Vzhledem k předpokládanému velkému množství 

elektronické korespondence směřující přímo na prezidenta a viceprezidenta, poskytl Bílý dům 

ještě další adresy určené širším tematickým oblastem, jako např. adresa 

congress@hr.house.gov, která byla určena především pro dotazy týkající se zpřístupňování 

vládních informací v USA. Zároveň byl v Bílém domě zřízen úřad, který měl na starosti 

vyřizování celé agendy, včetně vývoje a zavádění nové technologie. Přiblížení občanů USA 

k vrcholovým státním představitelům pomocí elektronické komunikace v návaznosti  

na schválený GPO Access, nebylo v Evropě do konce 20. století žádnou z evropských vlád  

do detailů následováno. [Vlasák, 2001] 

mailto:president@whitehouse.gov
mailto:vice.president@whitehouse.gov
mailto:congress@hr.house.gov


52 

 

2.4.1 Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst  

Evropská rada předběžně přijala v březnu 2010 novou strategii s názvem Evropa 2020 

– Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (dále „Evropa 2020“), 

která však byla oficiálně přijata Evropskou radou až v červnu 2010.  

Hlavním cílem bylo překonat následky celosvětové hospodářské a finanční krize,  

za jejíž počátek lze považovat rok 2007, kdy vznikla v Americe krize na hypotéčním trhu, 

která odstartovala světovou finanční krizi, která postupně přerostla v roce 2008 v krizi 

hospodářskou a relativní konec krize lze datovat do roku 2010, nicméně je třeba podotknout, 

že i v současné době se s následky krize stále potýká celý svět.
 
Tato krize smazala značnou 

část hospodářského a sociálního pokroku, kterého bylo od roku 2000 dosaženo. Zároveň 

odhalila strukturální nedostatky v evropském hospodářství. [Wikipedia, 2010] „V současné 

době se EU potýká s nadměrným zadlužením, chabým strukturálním růstem a vysokou 

nezaměstnaností. Hospodářská situace se zlepšuje, avšak oživení je i nadále křehké.“ 

[Evropská Rada, 2010, s. 1] V průběhu dvou posledních let ekonomické krize přišly v EU  

o zaměstnání miliony lidí, krize zároveň významně zkomplikovala snahy o zabezpečení 

budoucího hospodářského růstu. Obdobná situace panovala i v USA. Počty nezaměstnaných 

se znatelně zvýšily, v roce 2008 se během měsíce února zvýšil úbytek pracovních míst  

o trojnásobek. [Zemánek, 2008] Díky krizi byly odhaleny strukturální nedostatky. Jedním 

z nedostatků je nižší průměrná úroveň růstu v Evropě v porovnání s hlavními hospodářskými 

partnery z důvodu nedostatečného využívání informačních a komunikačních technologií, 

nedostatečným investicím do výzkumu, vývoje a inovací, nepružnému podnikatelskému 

prostředí apod. Dalším nedostatkem je zrychlující se stárnutí obyvatel EU a vyšší 

nezaměstnanost v porovnání s hlavními konkurenty, tj. USA a Japonskem. V USA bylo dle 

průzkumu v roce 2010 zaměstnáno přes 62% starších pracujících ve věku 55 až 64 let, 

zatímco v EU je to pouze 46% a v Evropě je pracovní doba o 10% kratší než v USA. 

V neposlední řadě mezi nedostatky patří i globální problémy jako např. změna klimatu, 

vysoká rizika na finančních trzích a narůstající konkurence rozvinutých i rozvíjejících se zemí 

jako je Čína a Indie. [Evropská komise, 2010a, s. 7 a 8] Jmenované nedostatky se mimo jiné 

odrazily v cílech nové strategie Evropa 2020. 

 Základním cílem strategie Evropa 2020 bylo vytvoření vize evropského sociálně 

tržního hospodářství pro 21. století, jak ve své prezentaci uvádí Jiří Malý. Ve své prezentaci 

dále uvádí, že strategie stanovila tři priority: inteligentní růst, tj. rozvíjení ekonomiky 
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založené na znalostech a inovacích; udržitelný růst, tj. podpora konkurenceschopnější  

a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje; a růst podporující začlenění, tj. podpora 

ekonomiky s vysokou zaměstnaností, která se bude vyznačovat sociální a územní soudržností. 

V návaznosti na tyto priority bylo Evropskou komisí vytyčeno pět měřitelných cílů EU  

do roku 2020, které jsou ve vzájemném vztahu: „zvýšit celkovou míru zaměstnanosti v EU  

u obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let na alespoň 75%; zvýšit investice do výzkumu a vývoje 

v EU na 3% HDP; snížit podíl dětí s předčasně ukončenou školní docházkou pod 10% a zvýšit 

podíl osob ve věku 30-34 let s dosaženým terciálním vzděláním na alespoň 40%; snížit počet 

obyvatel EU žijících pod vnitrostátní hranicí chudoby o 20 milionů, tj. o 25%“ [Malý, 2010, 

s. 8] a v oblasti klimatu a energie „snížit emise skleníkových plynů nejméně o 20% oproti 

úrovním roku 1990 nebo o 30%, pokud pro to budou příznivé podmínky
2
, zvýšit podíl 

obnovitelných zdrojů energie v naší konečné spotřebě energie na 20% a zvýšit energetickou 

účinnost o 20%.“ [Evropská komise, 2010a, s. 11] Tento cíl je označován jako cíl „20-20-20 

v oblasti energetiky a ochrany klimatu. 

EK požaduje převést tyto cíle do vnitrostátních cílů každého členského státu a vytvořit 

své národní programy reforem, v nichž budou podrobně rozvedena opatření, která každý stát 

pro naplnění nové strategie uskuteční, tak aby bylo zaručeno, že každý členský stát přizpůsobí 

strategii Evropa 2020 své situaci.  

Aby bylo dosaženo výše uvedeného základního cíle, priorit a hlavních cílů, stanovila 

Evropská komise sedm stěžejních iniciativ: „Inovace v Unii – zlepšení podmínek pro 

financování výzkumu a inovací; Mládež v pohybu – posílení systému vzdělávání a usnadnění 

vstupu mladých lidí na pracovní trh; Digitální program pro Evropu – vybavit 

širokopásmým připojením všechny obyvatele Evropy do roku 2013; Evropa méně náročná 

na zdroje – zaměření na vytvoření udržitelné a konkurenceschopné ekonomiky méně náročné 

na zdroje (přestože EU byla prvním průkopníkem ekologických řešení, její náskok zmenšuje 

především Čína a Severní Amerika); Průmyslová politika pro věk globalizace – zlepšení 

podnikatelského prostředí především pro malé a střední podniky a podpora 

konkurenceschopnosti v oblasti průmyslu zaměřeném na nízkouhlíkovou ekonomiku; 

Program pro nové dovednosti a pracovní místa – podpora uplatnění občanů na trhu práce  

                                                 
2
 „Zasedání Evropské rady konané ve dnech 10. a 11. prosince 2009 došlo k tomuto závěru: jako příspěvek  

k celosvětové a komplexní dohodě pro období po roce 2012 EU znovu opakuje svou podmíněnou nabídku zvýšit 

svůj závazek na snížení emisí oproti hodnotám z roku 1990 na 30 % za předpokladu, že se další rozvinuté země 

zaváží ke srovnatelnému snížení emisí a že rozvojové země přispějí úměrně svým povinnostem a odpovídajícím 

možnostem.“ 
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a vyrovnání nabídky a poptávky vč. modernizace pracovních trhů; Evropská platforma  

pro boj proti chudobě – podpora chudých, postižených a sociálně vyloučených občanů.“ 

[Evropská komise, 2010a, s. 5 a 6]  

V říjnu 2013 byl splněn jeden z hlavních cílů iniciativy Digitální program pro Evropu. 

Místopředsedkyně EK Neelie Kroesová konstatovala, „že Evropská unie se zavázala vybavit 

širokopásmým připojením všechny obyvatele Evropy do roku 2013, což se díky satelitu 

podařilo. Satelitní připojení je nyní dostupné ve všech 28 zemích, což znamená, že je může 

využít každý Evropan, a to včetně tří milionů lidí, kteří nežijí v oblastech pokrytých pevnými  

a mobilními širokopásmovými sítěmi. Nicméně ještě je nutné zavést vyšší rychlosti, aby bylo 

dosaženo skutečně propojeného kontinentu, což je dalším cílem Digitálního programu  

pro Evropu.“ [Zastoupení, 2013] 

Výše uvedené snahy EU jsou obdobné snahám USA. Krátce po zvolení Baracka 

Obamy do prezidentské funkce, byl vydán radou FederalWeb Managers Cuncil dokument 

Putting Cizizens First: Transforming Online Government, jehož cílem bylo zajištění 

přesných, relevantních, aktuálních a snadno pochopitelných informací přes internet, telefon, 

e-mail, chat apod. pro všechny občany USA vč. handicapovaných, sociálně slabých či občanů 

s nedostatečnou znalostí anglického jazyka, což lze částečně ztotožnit s cílem iniciativy 

Evropská platforma pro boj proti chudobě s tím rozdílem, že americký dokument  

je zaměřen na zajištění informací pro všechny občany USA, kdežto iniciativa EU se zaměřuje 

na zapojení se do společnosti nejohroženějších a sociálně vyloučených skupin občanů jako 

např. handicapovaní občané, starší ženy, menšiny, Romové, lidé bez domova apod. [Evropská 

komise, 2010a, s. 20] Dále v roce 2009 vytvořil Barack Obama novou pozici Chief 

Technology Officer, kam byl jmenován Aneesh Paul Chopra. Hlavním úkolem bylo podpořit 

technologický rozvoj, díky kterému by mohlo být dosaženo hlavních priorit USA,  

tj. vytvoření nových pracovních míst za pomoci využití informačních technologií, snížení 

nákladů na zdravotní péči a zajištění národní bezpečnosti. Mezi další úkoly patřilo zajištění 

připojení k internetu pro většinu občanů USA, zprůhlednění vládních postupů pro veřejnost, 

zajištění bezpečnosti přenosu informací přes internet a maximální využití technologií. [Davis, 

2009] Hlavní úkoly na této pozici byly obdobné úkolům iniciativy EU Program pro nové 

dovednosti a pracovní místa.  

Pro představu uvádím, že „Evropa nedosahuje v investicích do výzkumu a vývoje ani 

2% oproti USA, kde je to 2,6%. Ještě zřetelnější rozdíl je u investic spojených s výzkumem  

a vývojem v oblasti ICT, kam např. v roce 2007 USA investovaly 88 mld. EUR a EU pouhých 
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37 mld. EUR. [Evropská komise, 2010b, s. 22] Hlavním problémem je menší podíl podniků 

v EU oproti USA, které se zabývají špičkovými technologiemi. Dalším problémem je oblast 

vzdělání, kdy v EU pouze 1 ze tří osob ve věku 25 až 34 let má vysokoškolské vzdělání a 

v USA je to 40%. V oblasti zaměstnanosti byly v roce 2010 v EU zaměstnány pouze dvě třetiny 

obyvatelstva v produktivním věku, zatímco v USA to bylo přes 70%.  

Zásadním sdělením Evropské komise ve strategii 2020 je to, že „Celosvětová 

poptávka po informačních a komunikačních technologiích představuje trh v hodnotě 2 bilionů 

EUR, ale jen čtvrtina z toho pochází z evropských podniků. Evropa zaostává rovněž  

u vysokorychlostního internetu, což ovlivňuje její schopnost inovovat (zejména  

ve venkovských oblastech), u šíření znalostí přes internet a distribuce zboží a služeb  

přes internet.“ [Evropská komise, 2010, s. 12] Této oblasti se věnuje iniciativa Digitální 

program pro Evropu, která se zabývá urychlením rozvoje a efektivním financováním 

vysokorychlostního internetu, zajištěním právního rámce a využitím jednotného digitálního 

trhu podniky i domácnostmi. Zároveň se zaměřuje na transparentní, účinné a nediskriminační 

poskytování informací veřejného sektoru občanům EU. V USA byl v roce 2010 vydán plán  

s názvem the National Broaband Plan, jehož cílem bylo zajistit rozšíření přístupu  

k vysokorychlostnímu připojení, podpořit hospodářský růst a vytvořit nová pracovní místa. 

Prezident Barack Obama, který zvítězil v prezidentských volbách 4. listopadu 2008,  

se zavázal k tomu, aby se „americká celonárodní vysokorychlostní infrastruktura stala 

nejmocnější platformou na světě pro hospodářský růst a prosperitu
3
“ [Chopra, 2010]. Jak 

dále Chopra uvádí, do těchto aktivit je zapojena v USA i široká veřejnost např. v rámci vstupů 

veřejnosti k plánu s názvem National Education Technology Plan a Open Government 

Directive, kdy se občané mohli vyjádřit k tomu, jak dosáhnout maximálního využití 

vysokorychlostního připojení. Co se týče transparentnosti v poskytování informací, v USA 

byl vydán zákon Freedom of Information Act, který byl základním kamenem demokracie 

v USA. Tento zákon byl několikrát upraven a naposledy vydal 21. ledna 2009 memorandum 

k zákonu Barack Obama, který požadoval po vládních agenturách, aby v maximální možné 

míře poskytovaly občanům požadované informace, pokud by poskytnutí informace nebylo 

zakázáno zákonem nebo by jejím poskytnutím mohlo dojít k poškození zájmu vlády či 

narušení bezpečnosti. [Frieden, 2009]  

Ve strategii Evropa 2020, v iniciativě Digitální program pro Evropu, je uvedeno, že 

pro růst a vytváření pracovních míst je důležité zahájit novou etapu jednotného evropského 

                                                 
3
 Chopra, Aneesh, the White House, [online]: http://www.whitehouse.gov/blog/2010/03/16/connecting-america 
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trhu s využitím přínosu digitálního věku a se zaměřením na telekomunikace, přestože vývoj 

v posledních letech spíše poukazoval na rozčarování občanů členských států z jednotného 

trhu, které směřovalo téměř k jeho rozpadu. Za hlavní problémy jednotného trhu lze 

považovat rozdílné právní systémy v členských státech EU, rozdrobenost a rozdílná vnitřní 

pravidla členských zemí, což nahrává konkurentům jako je Čína, USA a Japonsko, které mají 

vnitřní trhy stabilní. O tom svědčí např. nemožnost v EU stahovat, resp. zakoupit hudbu z  

online platforem, protože licence na práva jsou udělovány na vnitrostátní úrovni, na rozdíl od 

USA, kde funguje jednoduché obchodní prostředí, např. v USA se stahuje hudba čtyřikrát 

více než v EU. Aby mohla EU čelit svým největším konkurentům, potřebuje mít dobře 

fungující a propojené trhy s kvalitními službami. [Evropská komise, 2010b, s. 8]  

Zatímco důležitou roli telekomunikací, resp. informační infrastruktury začala EU řešit 

zásadním způsobem až ve strategii Evropa 2020, především formou iniciativy Digitální 

program pro Evropu, v USA již v roce 1996 vešel v platnost zákon o telekomunikacích 

Telecommunications Act of 1996, který nahrazoval po 62 letech Communications Act  

of 1934.  Cílem zákona bylo zajistit nižší ceny, vyšší kvalitu služeb v oblasti telekomunikací, 

podpořit rychlé zavádění nových telekomunikačních technologií a podpořit hospodářskou 

soutěž mezi telefonními společnostmi, zajistit napojení škol, knihoven a nemocnic na národní 

informační infrastrukturu. Tento legislativní akt přivedl Američany k prosperující 

budoucnosti a otevřel dveře informačního věku. [Gattuso, 1998] Z výše uvedeného je zřejmé, 

že USA jsou v porovnání s EU napřed v oblasti elektronizace. 

2.4.2 Zpráva o stavu Unie za rok 2013 EU vs. USA 

Představitelé obou konkurentů/integračních celků, tj. Barack Obama v USA a Jose 

Manuel Barroso v EU představili Zprávu o stavu Unie za rok 2013. Barroso v roce 2010 

zavedl Zprávu o stavu Unie po vzoru amerických prezidentů. [ČTK, 2013]  

Tuto zprávu přednesl i v roce 2013, dne 11. září, kde shrnul úspěchy i opatření, která 

je třeba zavést v následujících letech. Zdůraznil, že přes očekávání si Řecko ponechalo euro  

a k rozpadu eurozóny nedošlo, naopak v roce 2013 se EU rozšířila o dalšího člena 

Chorvatsko, tedy již na 28 členských států. Ve svém projevu také podotkl, že na zasedání 

skupiny G20 v Petrohradě bylo EU vysloveno uznání (na rozdíl od předchozích let)  

a podpora, že kroky EU jsou správné a naznačují zvládnutí krize. Dále zdůraznil nutnost 

vytvoření bankovní unie, která podpoří prohloubení hospodářské a měnové unie. Aby  

se snížila současná míra nezaměstnanosti v EU, která je neudržitelná, je třeba podniknout 
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další krok týkající se převzetí kontrolní úlohy Evropskou centrální bankou, který má oddělit 

banky od úvěrových rizik a obnovit úvěrování ekonomiky především malých a středních 

podniků, díky čemuž by měla vzniknout další pracovní místa. Je zároveň nutné využít 

potenciál jednotného trhu, který je klíčový pro konkurenceschopnost a zaměstnanost, zaměřit 

se na jednotný trh telekomunikačních služeb a dokončit propojení Evropy. S jednotným 

telekomunikačním trhem souvisí i přijetí navrhované legislativy o ochraně osobních údajů, 

což je nejvyšší prioritou Evropské komise.  Barroso opět zdůraznil potřebu větších investic  

do inovací, technologií a vědy. Dále zdůraznil, že do konce roku 2015 by měla být hotova 

celosvětová smlouva o klimatu, nicméně je zapotřebí, aby se do boje s klimatem zapojili  

i ostatní země. Veškerá Barrosova konstatování jsou již součástí strategie Evropa 2020, 

nicméně poznamenal, že je v některých případech nutné jít ještě dále než stanoví strategie 

Evropa 2020. Příkladem je plánované jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti 

obchodu a investic s USA, Kanadou a Japonskem. Zdůraznil, že „Evropa není zdrojem 

problému, Evropa je součástí jejich řešení“.  [Barroso, 2013, s. 6] Za svůj výroční projev byl 

Barroso spíše kritizován, protože se jednalo o prázdná slova, jak uvádí několik serverů, např. 

presseurop, reformy.cz, týden.cz apod.  

Jak již bylo uvedeno výše, Zprávu o stavu Unie přednáší každoročně americký 

prezident, což trvá již několik let. Jedná se o tradici, kterou založil v roce 1790 první 

americký prezident George Washington. [Ministerstvo zahraničí USA, 2013]. Na rozdíl  

od EU je v USA tento proslov sledován desítkami milionů Američanů, je vysílán v hlavním 

vysílacím čase v přímém přenosu hlavními televizními stanicemi a je i součástí tisku. 

Barrosův projev byl vysílán v ranních hodinách kabelovou televizí a v novinách je jen stručný 

souhrn Zprávy. [Grafnetterová, 2013] Barack Obama vystoupil se Zprávou o stavu Unie dne 

28. ledna 2014. Ve svém projevu zdůraznil snahu o další snížení nezaměstnanosti, přestože 

(jak uvedl) je aktuálně na nejnižší hranici za posledních 5 let. Zároveň zdůraznil, že se USA 

podařilo snížit státní dluh o více než polovinu. Dále uvedl, že v případě potřeby je ochoten 

prosadit některá opatření i bez podpory Kongresu, což je poměrně zásadní a odvážný krok. 

Nicméně se tím vystavuje situaci, kdy bude moci schvalovat jen drobné změny, kde souhlas 

Kongresu není podmínkou a důležité zákony bez Kongresu prosadit nelze. Zároveň chce 

zvýšit životní úroveň střední třídy tím, že chce navýšit minimální mzdu. Zmínil  

se i o pokračující snaze o vylepšení reformy zdravotnictví přezdívanou „Obamacare“, jejíž 

zavádění na konci roku 2012 přineslo komplikace. Dále chce podpořit přistěhovalecké rodiny, 

aby měly stejnou životní úroveň a stejná práva jako rodilí Američané. V neposlední řadě 
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zdůraznil, že chce podpořit vědu a výzkum vznikem šesti nových agentur tak, aby se USA 

znovu vrátily do čela technologického pokroku, ze kterého za poslední dva roky byly 

vytlačeny díky úsporným škrtům např. Čínou. V neposlední řadě zdůraznil nutnost zaměřit  

se na kybernetickou bezpečnost v USA. Ve svém projevu zdůraznil, že zavedl nařízení 

zaměřené na lepší obranu před kyberútoky. Jako další podstatný bod zmínil nutnost zavedení 

ekologické politiky, kdy navrhl financování výzkumu nových technologií na využití jiných 

než fosilních paliv pro americké automobily a zdůraznil, že USA chce do 20 let snížit plýtvání 

energií v amerických domácnostech a podnicích na polovinu.  [Obama, 2014] 

Z obou zpráv vyplývá, že některé cíle čelních představitelů jsou shodné. Hlavním 

cílem obou představitelů je snížení nezaměstnanosti, což se USA zatím daří, EU nikoliv, 

zajistit kybernetickou bezpečnost, kdy v EU se jedná o prosazení legislativy o ochraně 

osobních údajů na internetu a v USA se jedná o ochranu před hackery.  Dalším shodným 

cílem je nastolení ekologické politiky s tím rozdílem, že USA chce investovat do výzkumu 

nových technologií na využití jiných než fosilních paliv, kdežto EU chce snížit skleníkové 

plyny a zvýšit obnovitelné zdroje všeobecně. Oba představitelé mají za cíl zvýšit 

ekonomickou úroveň chudých. Obama se chce zaměřit na střední vrstvu a přistěhovalce, 

Barroso na chudé, postižené a sociálně vyloučené občany. Důležitým úkolem je pro oba 

představitele shodný cíl a to zajistit rozvoj pomocí investic do vědy a výzkumu, kdy USA  

se chtějí opět stát technologickou velmocí, a EU chce zaměřit na telekomunikace a  

na vysokorychlostní internet s čímž souvisí i digitalizace společného evropského trhu.  

Z výše uvedeného vyplývá, že obě velmoci mají společné cíle, nicméně politika 

v USA je velmi blízko ke svým občanům a občané se o politiku a dění ve svém státě zajímají, 

zatímco politika EU je občanům stále poměrně vzdálená a dle mého názoru se i nadále 

vzdaluje. Nicméně lze konstatovat, že stanovené cíle ve Strategii „Evropa 2020“ jsou reálnější 

a lépe měřitelné, než tomu bylo v předchozích strategiích (např. v porovnání se strategií 

Lisabonskou). Nicméně z mého pohledu je zde opět velké množství úkolů, legislativy  

a činností, které je třeba zajistit a tím se strategie stává poměrně komplikovanou. Zároveň 

jsem ve strategii nenašla žádné řešení v případě pokračující krize či další krize, která se může 

v průběhu desetiletí, na které je Strategie stanovena, objevit.  
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3 Role informační politiky z globálního hlediska 

Globální informační politika je výsadou USA. Tento způsob realizace informační 

politiky se zaměřuje na celosvětový rozvoj informační společnosti a infrastruktury, což 

souvisí s historickým smyslem USA pro nezávislost a svobodu, který se projevil především  

ve velmi rychlém a efektivním využití výpočetní techniky v informační oblasti již v počátcích 

60. let, s čímž souvisí i vznik internetu jako původně čistě americké informační sítě. Oproti 

tomu, informační politika EU je ovlivněna informačními politikami jednotlivých členských 

států. Každý členský stát se sice rámcově řídí informační politikou EU, nicméně je mu 

ponechán prostor pro nastavení vlastní informační politiky odpovídající danému státu EU. 

[Vlasák, 2001] 

Základním cílem globální informační politiky je vybudovat a rozvíjet globální 

informační společnost (dále „GIS“) a tím zajistit lepší kvalitu života všech obyvatel po celém 

světě. Nicméně pro úspěšné vybudování GIS je nutné celosvětové propojení informačních  

a komunikačních technologií, aby celá společnost měla neomezený přístup k získání všech 

druhů informací bez jakéhokoliv časového či prostorového omezení. Svoji představu  

o globalizaci a jejím efektu na lidskou společnost vyjádřil kanadský filozof Marshall 

McLuhan již v 60. letech minulého století. Přestože ještě neexistoval internet (který se stal 

hlavním nástrojem globalizace), Marshall McLuhan uvedl ve své knize Understanding Media: 

„The Extensions of Man (Jak rozumět médiím) z roku 1964, že díky moderním možnostem 

komunikace padnou geografické, politické, národní i jiné bariéry, a lidé na celém světě  

si budou moci svobodně vyměňovat své názory a sdílet všechny dostupné informace. V této 

souvislosti poprvé použil termín „Global Village" (globální vesnice), pomocí kterého chtěl 

vyjádřit vzájemnou propojenost světa pomocí elektronických médií.“ [Peterka 2011b] Jeho 

díla byla označována za vědeckofantastická, nicméně na přelomu 80. a 90. let byla přijata 

akademickou sférou a to především díky internetu, jehož možnosti ukázaly globální vesnici 

jako reálný projekt.   

V roce 1961 vznikla mezinárodní Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

(OECD), jejímiž členy je aktuálně 34 států vč. USA, Japonska, ČR a EU zastoupené EK, 

která však nemá hlasovací právo, ale může se vyjadřovat k tvorbě dokumentů. Tato 

organizace se všeobecně zabývá globalizací v oblasti internetové ekonomiky, průmyslu, vědy 

a techniky, širokopásmého vysílání a telekomunikací apod. Lze ji považovat za jeden 

z nástrojů šíření globální informační politiky. (https://www.euroskop.cz/9144/sekce/oecd/) 

http://www.earchiv.cz/a96/a619k130.php3
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 Nicméně myšlenka globalizace se objevila již v roce 1851, kdy americký spisovatel 

Nathaniel Hawrthorn pronesl, že „….s pomocí elektřiny stane se tento svět jedním velkým 

mozkem, prostoupeným a živeným společnou inteligencí“. [Vlasák, 2001, s. 180] Tuto 

myšlenku přednesl Albert Gore na konferenci Mezinárodní telekomunikační unie a označil 

ji za princip projektu, který byl nazván Globální informační infrastruktura a zároveň byl 

znám pod zkratkou „GII“. GII je podle OECD, „komunikace provozovaná na celosvětové síti 

rychlých komunikačních kanálů, hardwaru, softwaru a lidí s cílem umožnit nové služby  

a strategické aktivity založené na využívání všech typů informací.“ 

(http://interval.cz/clanky/nova-ekonomika-a-globalni-informacni-spolecnost/) GII umožňuje 

přenos multimediálních aplikací, hlasu, obrazu a dat bez ohledu na hranice jednotlivých států. 

Podmínkou pro vybudování GII jsou liberalizované telekomunikační trhy a ICT. Společnost 

se tak postupně přizpůsobuje nové situaci, přizpůsobuje se v politické, ekonomické, sociální  

a kulturní oblasti a tím vytváří základy pro GIS. [Froulík, 2005]  

3.1 Mezinárodní telekomunikační unie 

V březnu 1994 se v Argentinském Buenos Aires konala konference Mezinárodní 

telekomunikační unie (International Telecommunication Union – dále „ITU“) s názvem 

„World Telecommunication Development Conference“ (WTDC-94), kde Albert Gore vyzval 

všechny národy k zapojení do projektu GII. Cílem projektu bylo zajištění lepších sociálních a 

ekonomických podmínek všem lidem na zemi a to pomocí propojení škol, knihoven, archivů, 

zdravotnických zařízení, státních i nestátních organizací do jediné sítě, tzv. „síti sítí“ (network 

of networks) a těchto cílů aby bylo dosaženo i v rozvojových zemích. Veškeré informace by 

byly uloženy v elektronických knihovnách a pomocí internetu by vytvářely globální virtuální 

knihovnu, ke které by měli přístup všichni uživatelé po celém světě. Lze konstatovat, že 

hlavním cílem GII je přístup k informacím.
 
[Jedličková, 2007] Albert Gore vyzval všechny 

národy, aby vytvořily plán pro vybudování GII a to na základě využití pěti následujících 

principů: 

1. podpora investic v soukromém sektoru; 

2. podpora hospodářské soutěže; 

3. poskytnutí otevřeného přístupu k sítím všem informačním poskytovatelům a uživatelům; 

4. vytvoření flexibilního legislativního prostředí, které umožní udržet krok s prudkým 

technologickým rozvojem a změnami trhu; 

5. vytvoření univerzálních informačních služeb. 
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Tyto principy byly zakomponovány do deklarace Buenos Aires Declaration on Global 

Telecommunication Development for the 21st century, která byla na závěr konference ITU 

přijata.  

 V únoru 1995 vydala IITF zprávu s názvem Global Information Infrastructure: 

Agenda for Cooperation. Zpráva obsahovala výše uvedených pět principů s cílem 

vybudování GII. Zároveň zdůrazňovala, že cílem není jen zajištění technologického pokroku 

(větší vlnový rozsah, rychlejší pásmový přepínač, větší úložná kapacita apod.), ale také 

zlepšení životních podmínek všech obyvatel planety (např. zdravotní péče, vzdělávání, 

zábava, pomoc postiženým osobám, zvýšení kvality zboží a služeb, vytvoření nových 

pracovních míst, šíření demokracie a míru apod.). Ve zprávě bylo uvedeno, že hlavní 

prioritou USA je budování NII a GII, kdy cíle NII by se měly promítnout do tvorby GII 

v rámci všech států. Zároveň poukazovala na fakt, že díky propojení místních, národních, 

regionálních a globálních sítí, může GII nastartovat ekonomický růst, vytvořit pracovní místa 

a zlepšit infrastrukturu a vytvořit díky „síti sítí“ celosvětový informační trh.  

 Je nutné podotknout, že nejen v NII, ale i v GII byla kladen důraz na spolupráci 

mezi soukromým a státním sektorem, kdy soukromý sektor měl určit potřebné technologie, 

standardy, nové služby i aplikace a úkolem státního sektoru bylo zajištění podmínek  

pro realizaci požadavků soukromého sektoru pomocí vytvoření právního a regulačního 

prostředí včetně zdravého konkurenčního trhu. Agenda for Cooperation zahrnovala mimo jiné  

i požadavky na ochranu soukromí, na bezpečnost, spolehlivost a ochranu duševního 

vlastnictví.  

 Důvodem vytvoření zprávy GII Agenda for Cooperation bylo kromě zmiňovaných 

pěti principů i identifikování kroků, které mají USA ve spolupráci s ostatními národy 

podniknout, aby mohla být GII realizována. Agenda zároveň obsahovala návrhy jednotlivých 

kroků, které by měly být podniknuty samotnými Spojenými státy nebo ve spolupráci 

s ostatními národy (začleněním soukromého i státního sektoru), aby byl co nejvíce urychlen 

vývoj GII. Hlavním cílem Agendy for Cooperation bylo upevnění spolupráce mezi všemi 

národy, která byla nutná pro urychlení transformace tisíců samostatných sítí do spojené 

celosvětové informační infrastruktury a vybudování sítí, v zemích kde zatím neexistují.  

[GII, 1995] 

 Přestože z výše uvedeného textu lze vyvodit velké přínosy v návaznosti  

na implementaci GII, nicméně je třeba si uvědomit, že GII může přinášet nejen pozitiva, ale  



62 

 

i negativa. Na internetu může docházet k porušování autorských práv, zneužití osobních 

údajů, šíření informací s nevhodným obsahem, k prohlubování digitální propasti mezi 

informačně bohatými a informačně chudými apod. Nejčastěji používaná služba, jak  

u soukromých osob, tak ve firmách i státních institucích je emailová korespondence. Bohužel 

i zde existují negativa, která popisuje např. Ch. Borgmanová ve svém díle „From Guttenberg 

to the Global Information Infrastructure“. Email ve svých počátcích (v době ARPANETu 

předchůdce internetu) existoval ve velmi zjednodušené podobě. Jednalo se o velmi krátkou 

jednoduchou textovou zprávu, kterou nebylo možné formátovat nebo do ní přikládat přílohy. 

Navíc doručení emailu mohlo trvat i několik dní, případně nemusel být doručen vůbec, tudíž 

nebyl dostatečně rychlý, spolehlivý a neměl dostatečnou funkcionalitu pro nahrazení většiny 

jiných forem komunikace. Dnešní forma emailu umožňuje zasílání dlouhých zpráv 

s naformátovaným textem včetně prolinků na web a příloh např. v textové, grafické  

či zvukové podobě. Současné emailové zprávy jsou rychlé, spolehlivé a levné, nicméně přes 

tyto klady existují i negativa, která jsou spojena např. s různými platformami, kdy různé 

operační systémy způsobují problémy s kompatibilitou. Dalším problémem může být jiná 

verze software odesílatele a příjemce, kdy dřívější verze stejného software neotevře přílohu 

v novější verzi software. Dále příloha může obsahovat vir, který poškodí počítač, případně je 

příloha příliš velká, čímž zaplní prostor na disku a z toho důvodu mnoho uživatelů si nastaví 

automatické mazání emailů s většími přílohami. Po shrnutí těchto negativ lze konstatovat, že 

mnoho lidí i nadále upřednostňuje standardní využití poštovních zásilek (především v případě, 

kdy se jedná o oficiální dokumentaci), případně faxu, což může být spolehlivější než 

elektronická korespondence. Ve státní správě se často u oficiální dokumentace využívají obě 

metody současně, tj. emailová korespondence i poštovní zásilka. Klíčovou roli v úspěchu GII 

lze tedy spatřovat v úspěšnosti technologií u uživatelů a jejich kladných či záporných 

zkušenostech a zároveň v rozhodovacích procesech u organizací poskytujících distribuci 

informací (školy, knihovny, muzea apod.), u obchodních partnerů atd., neboť tyto určují, jaký 

typ hardware, software či služeb nakoupí a budou využívat nebo poskytovat uživatelům. 

[Borgman, 2003] 

Díky GII se sbližují dříve velmi vzdálené součásti lidského života, jako jsou 

informace, komunikace, kultura apod. Do GII se zapojují jak politické osobnosti, tak 

soukromé osoby bez ohledu na věk, vzdělání, vzdálenost, státní hranice, díky GII vznikají 

nová přátelství, lidé se seznamují s kulturou jiných národů, předávají si znalosti a zkušenosti 

apod. Nicméně šíření GII je omezováno např. legislativou jednotlivých zemí, nedostatečným 
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technologickým zázemím, počítačovou negramotností některých občanů, nedostupností 

potřebných technologií, nedostatečnou rychlostí přenosu informací, nedostatečnou ochranou 

osobních údajů a jazykovou bariérou.  

3.2 Informovanost občanů v Evropské unii v porovnání s občany USA 

Dle mého názoru informační politika EU není pojata příliš globálně, ale jedná spíše  

o politický krok, jehož cílem je především dostat se do povědomí občanů EU, zvýšit jejich 

pozitivní vnímání podniknutých či plánovaných kroků EU a tím posílit evropský integrační 

proces. Aby evropský integrační proces mohl být úspěšný, je dostatečná informovanost 

občanů nezbytně nutná, jak uvádí I. Thompson [1999]. Občané by měli být informováni  

o principech, na kterých je Evropská unie budována, o pravidlech provádění společné politiky  

v jednotlivých oblastech, o rozhodovacích a legislativních postupech.  

V posledních deseti letech se v rámci Evropské unie na vysoké úrovni diskutuje  

o otázkách souvisejících s informacemi a komunikací, otevřeností a transparentností  

v Evropské unii. Všechny vlády a mezivládní organizace uznávají potřebu informovat, 

protože informace ovlivňují rozhodování. Poskytování informací je v demokratické 

společnosti naprostou nezbytností, proto Evropská unie podporuje informační politiku nejen  

v členských státech, ale i v ostatních zemích. Mezi aktivity Evropské unie v rámci 

informovanosti občanů patří podle Hradilové [2001], rozsáhlé publikační programy zahrnující 

dokumenty od informačních brožur pro školní děti až po odborné dokumenty určené 

specialistům. Tyto programy se stále častěji šíří prostřednictvím elektronických médií jako 

jsou databáze, CD-ROM a internet.  

V neposlední řadě je nutné zmínit v souvislosti s informační politikou Evropské unie 

dostupnost dokumentů, která přispívá k politice otevřenosti a průhlednosti. Evropská unie 

přijala pravidla pro přístup k dokumentům, zveřejňuje svůj program podávání legislativních 

návrhů na internetu i v tištěné formě, legislativa se postupně zjednodušuje (snaha o snížení 

byrokratické zátěže) a přepracovává, zároveň byla na internetu bezplatně zpřístupněna řada 

databází obsahujících informace o postupech Evropské unie, v neposlední řadě vznikly nové 

sítě informačních institucí. K šíření informací v Evropské unii nejvíce napomáhá internet 

stejně jako v USA, kde občané díky informacím zveřejňovaným na internetu mají možnost  

se podílet na rozhodování o dalších krocích plánovaných vládními představiteli USA. 

Důkazem důležitosti internetu v EU je např. založení serveru EUROPA a jeho 
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neustálé zdokonalování. Jak již bylo v práci uvedeno, server EUROPA vznikl na základě 

iniciativy Evropské Komise v roce 1995 a původně byl navržený pouze pro setkání ministrů 

států G7 v Bruselu, které bylo věnováno informační společnosti. Nicméně portál byl i  

po setkání ministrů zachován a od jeho vytvoření neustále roste počet na něm uložených 

dokumentů i návštěv. Podle Evropské komise má EUROPA zásadní význam pro komunikaci 

s občany členských států Evropské unie. Jedná se vlastně o centrální bránu k mnoha dílčím 

webovým stránkám různých institucí, orgánů a organizací zabývajících se Evropskou unií. 

Zpočátku server obsahoval duplicitní, nepřesné, neaktuální a nepřehledné informace, proto 

Evropská komise došla k závěru, že je nutné sever upravit, aby poskytoval snadný přístup 

k relevantním informacím, interaktivní komunikační služby ve smyslu konzultací, zpětné 

vazby a dialogu a služby určené pro získání nových zaměstnanců, veřejné zakázky a finanční 

operace. Nicméně EUROPA není jediným zdrojem informací a komunikačním prostředkem 

pro občany Evropské unie. Existuje řada dalších portálů financovaných z veřejných rozpočtů, 

ale i ze soukromých zdrojů. Nicméně je důležité, aby internet umožňoval informace 

archivovat pro budoucí použití. [Hradilová, 2001] 

Vládní představitelé USA také využívají internetu k šíření informací, ke komunikaci 

s občany, k archivaci apod. V roce 1994 byla spuštěna první verze webových stránek Bílého 

domu whitehouse.gov (http://www.whitehouse.gov/), což bylo v době úřadování prezidenta 

Williama J. Clintona. Stránky byly několikrát pozměněny. V roce 2000 vznikl první portál 

v USA FirstGov.gov, zprostředkovávající přístup k veškerým dostupným zdrojům informací 

federální veřejné správy USA. V roce 2007 byl na základě telefonického průzkumu a 

uživatelských doporučení portál přejmenován na USA.gov (http://www.usa.gov/). Tento 

portál obsahuje i kontakt na zvolené politiky, tj. prezidenta, viceprezidenta, senátory, 

guvernéry, právníky a další politické představitele ze všech států a okrsků USA. Zároveň  

je možné využít komunikaci formou facebooku, twitteru, emailu, chatu atd. což je v Evropské 

unii velmi omezená možnost. Pouze několik politických představitelů v Evropské unii 

používá sociální sítě a jsou na nich dosažitelní. V USA se internet stal hlavním prostředkem 

v prezidentské volební kampani u Baracka Obami, který jako první prezidentský kandidát 

nefinancoval svoji prezidentskou kampaň ze státních zdrojů, ale ze sponzorských darů 

především poskytnutých jeho voliči přes internet. Zároveň své voliče do volební kampaně 

aktivně zapojil, měli možnost mu klást otázky, podporovat ho, konverzovat mezi sebou, číst  

si volební informace apod. Toto není dosud v Evropské unii možné, občané členských států 

nemají možnost elektronicky komunikovat např. s předsedou Evropské komise, aktuálně José 

http://www.usa.gov/
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Manuelem Durão Barrosem.  

3.3 Šíření globální informační politiky pomocí internetu 

Jak již bylo v diplomové práci uvedeno, informační politika a s tím související 

budování informační společnosti, nebylo od počátku jejího vzniku středem zájmu všech 

státních představitelů. Dříve se na informační politiku pohlíželo v Evropě jako na politiku 

relativně malé mezinárodní důležitosti, z toho důvodu se o ní starali odborníci s nulovou 

politickou zodpovědností a postupem času její důležitost se znásobila a stala se politikou 

velké mezinárodní důležitosti, kdy se o ni začali starat přední političtí představitelé. Oproti 

tomu se v USA informační politikou od jejího počátku zabývali vládní představitelé  

vč. prezidenta a viceprezidenta.  

Vybudování informační společnosti se stalo předním tématem celosvětové politiky 

především po setkání zemí G7, ke kterému došlo začátkem roku 1995. Ze setkání vyplynulo 

budování GII jako mezinárodní úkol prvořadé důležitosti, kterým se začali velmi intenzivně 

zabývat političtí představitelé všech zemí. Zapojení se do vybudování GII bylo výzvou pro 

všechny státy po celém světě, GII ovlivnila celý svět a měla celosvětový dopad  

na ekonomiku. [Zlatuška, 1998]  

Jak již bylo nastíněno v předchozích odstavcích, hlavním nástrojem GII se stal 

internet, protože se jedná o celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí bez 

ohledu na hranice států. Mezi výhody internetu patří: rychlost přenosu informací, jejich 

dostupnost (24h denně odkudkoliv, kde je internetové připojení), možnost výběru 

relevantních informací apod. Na druhou stranu existují i nevýhody, tj. možný únik osobních 

údajů, přenos počítačových virů, nerelevantní, nepravdivé, případně nepřesné informace, 

velký objem informací, počítačová negramotnost, nedostupnost apod. I přes své nedostatky, 

se stal celosvětově oblíbeným a důležitým nástrojem pro komunikaci a získávání informací.  

„Využívání internetu ve světě roste velkou rychlostí. Počátkem roku 1998 se počet 

dokumentů na internetu odhadoval na 300 milionů, v roce 2000 už na jednu miliardu. 

(http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0001/0001003.html) Předpokládaný počet přístrojů připojených 

k mobilním sítím na konci roku 2013 byl stanoven na 6,8 miliardy, což téměř odpovídá počtu 

všech lidí na planetě. A asi 2 miliardy z nich měli dle předpokladu využívat na mobilním 

telefonu vysokorychlostní připojení k internetu, což podle zprávy Measuring the Information 

Society 2013 vydané Mezinárodní telekomunikační unií (dále „ITU“) odpovídá asi  

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx
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30% světové populace. Na konci roku 2013 byl odhad ITU na připojení k internetu (jak 

mobilně, tak přes pevné linky) stanoven na 2,7 miliardy lidí, tedy necelých 40% světové 

populace. Přesto skoro 1,1 miliardy domácností (resp. 4,4 miliardy lidí) nadále žije  

bez připojení k celosvětové síti, většina z nich se nachází v rozvojových zemích.“ [Slížek, 

2013] Přestože internet je považován za nástroj propojující svět, z předchozí informace 

vyplývá, že ale svět zároveň rozděluje, protože existuje ještě poměrně velké množství 

obyvatel, kteří nemají přístup k internetu nebo jsou počítačově negramotní. 

Zároveň bych chtěla zdůraznit, přes mnohá pozitiva internetu a již zmíněná negativa, 

je nutné si uvědomit, že existuje i možnost vzniku závislosti na využívání internetových 

služeb a to především u dětí a adolescentů. Příkladem je tzv. syndrom závislosti na internetu, 

který se v USA objevil v 90. letech, tj. v době kdy Albert Gore propagoval internet do každé 

školy. Dalším možným negativním dopadem používání internetu  je nárůst depresí a pocitů 

osamělosti, jak vyplývá ze studie Pensylvánské univerzity. Navíc internet může být  

i důvodem pro rozvod, pokud se některý z partnerů upne ke světu existujícímu ve virtuální 

realitě.  

Přestože je internet hlavním nástrojem šíření globální informační politiky, je třeba  

si uvědomit nejen jeho klady, ale i zápory, kterých je třeba se vyvarovat, pokud je to možné.   
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4 Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo popsat a zhodnotit informační politiku Evropské unie 

v Bangemannově době s informační politikou USA ve stejném časovém horizontu a uvést 

možnost vzájemného využití kladů informační politiky obou území. Stanoveným cílům je 

věnována především 2. kapitola, Informační politika Evropské unie v konfrontaci s USA.  

Na základě získaných informací jsou dle mého názoru USA a EU dvě zcela odlišná 

geopolitická území, která nemohou mít nikdy stejné podmínky. EU je uměle vytvořený celek, 

který si má zajistit lepší konkurenceschopnost Evropy vůči ostatním ekonomicky vyspělým 

zemím (především USA, Japonsko, Čína). Jak již bylo zmíněno v kap. 2.1, Evropská unie 

představuje strategicky pojaté ekonomické a politické uskupení, které vzniklo teprve  

ve 20. století, zatímco USA je celek států, které vznikly již v roce 1776 přijetím Deklarace 

nezávislosti. Cílem politických představitelů USA je poskytovat informace svým občanům, 

tak aby se mohli správně a svobodně rozhodovat při volbách, aby mohli ovlivnit dění v USA. 

Informace mají být občanům co nejblíže, jak o tom svědčí např. iniciativa President‘s 

Management Agenda z roku 2001, mezi jejíž cíle patřila např. orientace na občana, 

decentralizace byrokracie a orientace na výsledky s měřitelným zlepšením informačních 

služeb pro občany.  

Lze konstatovat, že přestože se jedná o dvě zcela odlišná seskupení států, informační 

politika obou zemí měla původně obdobné vize. Nicméně se postupně směr informačních 

politik začal odlišovat. Informační politika USA měla globální charakter, o čemž svědčí 

zavedení GII Albertem Gorem a byla od počátku zaměřena na občany USA (viz NII). 

Základním cílem iniciativy NII bylo zajištění přístupu občanů USA k ICT vč. zajištění 

počítačové gramotnosti. Snahou vládních představitelů USA bylo mimo jiné, aby dokumenty 

určené občanům byly pokud možno jednoduché a srozumitelné. Na rozdíl od USA, 

informační politika EU byla zaměřena především na informování občanů členských států  

o krocích a aktivitách EU, tak aby byly pozitivně vnímány s cílem posílit evropský integrační 

proces. Navíc dokumenty vyprodukované EU jsou napsány složitě i obsah je poměrně 

komplikovaný a není zaměřen na konkrétního občana, což je dáno tím, že jsou určeny 

především členským státům (nikoliv jednotlivým občanům) pro zakomponování do národní 

legislativy. Informační politika EU se týká různých odvětví, jako např. ekonomiky, 

hospodářství, průmyslu, zemědělství, ochrany osobních údajů. 
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Přes všechny snahy má EU proti USA velký hendikep týkající se jazykové bariéry. 

Ačkoliv je snaha alespoň na oficiálních stránkách EU poskytovat informace v jazyce většiny 

členských států, ostatní zdroje poskytující informace o EU jsou k dispozici většinou pouze 

v anglickém jazyce. Tento aspekt je velmi diskriminující pro množství občanů EU i mimo ni, 

neboť není povinností občana členského státu EU ovládat anglický jazyk. Dále je k tomu ještě 

třeba podotknout, že ani znalost anglického jazyka nezaručí pochopení dokumentů 

vyprodukovaných EU či jejími členskými státy, neboť k jejich pochopení je často nutná velmi 

dobrá znalost anglického jazyka včetně „profesního slangu - euro žargonu“, který je těžko 

pochopitelný i v rodném jazyce, pokud se čtenář o dané téma nezajímá do hloubky. USA mají 

v této oblasti výhodu, protože nemají jazykovou bariéru, (vyjma přistěhovalců, kteří mají 

dobré podmínky se naučit anglický jazyk) ale především veškerá oficiální dokumentace je 

tvořena v jazyce přizpůsobeném běžnému občanovi, tak aby tomu každý občan USA rozuměl. 

Navíc v USA vznikla vládní webová stránka Limited English Proficiency: A Federal 

Interagency Website (dále „LEP“), která byla určena pro osoby s limitovanou znalostí 

anglického jazyka, aby jim umožnila získat potřebné informace zjednodušenou formou. 

V tomto směru by EU měla svým občanům usnadnit chápání informací a používat  

co nejjednodušší angličtinu, aby sdělení chápalo maximální množství občanů. Přesto je 

zřejmé, že hendikep v oblasti jazykové bariéry v EU nebude nikdy překonán.  

Jak jsem již uvedla v Předmluvě, setkala jsem se při vyhledávání podkladů pro tuto 

práci s problémy, které se týkaly v případě USA nedostatečného množství volně šiřitelných 

zdrojů, a protikladem bylo přemrštěné množství volně šiřitelných dokumentů Evropskou unií 

relevantních pro tuto diplomovou práci. Bylo by vhodné najít kompromis, tj. USA by se měly 

inspirovat EU a poskytovat volně šiřitelné elektronické zdroje např. v oblasti legislativy, 

zpráv o stavu USA apod. EU by měla zjednodušit dokumenty a snížit jejich množství, které 

vyprodukuje ke každému aktuálně řešenému tématu.  

Na základě prostudovaných materiálů jsem dospěla k závěru, že informační politika 

USA je vytvářena pro obyčejné lidi na rozdíl od EU, která ji vytváří především jako formu 

mocenské politiky a pro konkurenci vůči USA včetně ostatních ekonomicky silných 

konkurenčních zemí. V USA se snaží političtí představitelé občanům maximálně přiblížit, 

důkazem může být emailová adresa zřízená pro prezidenta, pro Bílý dům, pro guvernéra, 

komunikace politiků s občany USA na sociálních sítích, přímá volba prezidenta, politická 

rozhodnutí jsou prováděna po veřejném „projednání“. Existuje mnoho forem komunikace 

občanů USA s politiky, kde mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s různými politickými 
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rozhodnutími a jedná se o komunikaci se zpětnou vazbou. Z jednání politických představitelů 

USA je evidentní vliv každého občana na dění v zemi. Tento vliv dokládá např. projekt  

We the People z roku 2011, jehož hlavním cílem bylo umožnit podávat občanům USA 

digitální petice vůči vládě či prezidentovi USA za stanovených podmínek (určitý počet hlasů, 

dodržení etiky a bezpečnosti apod.). Současný prezident USA Barrack Obama si nechal pro 

svoji prezidentskou kampaň založit webové stránky My.BarackObama.com, kde se mohli 

uživatelé aktivně zapojovat do diskusí a šířit informace. V tomto směru nemá občan EU příliš 

možností ovlivnit dění v EU, tj. vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s postojem EU, tak aby 

dostal zpětnou vazbu. Navíc se zde opět setkáváme s jazykovou bariérou, tudíž mnoho 

občanů EU by nemělo možnost se k situaci vyjádřit, i kdyby byl zřízen přímý komunikační 

kanál zaručující zpětnou vazbu. Existují různé průzkumy spokojenosti se situací v EU, 

povědomí o krocích EU, apod. Nicméně tyto výstupy nemají žádný zásadní vliv na další 

vývoj. Průzkumy jsou součástí publicity, kterou EU požaduje, a jsou na ní v každém 

členském státě vyčleněny nemalé finanční zdroje.    

Dále je nutné poznamenat, že v USA jsou od počátku telekomunikace v soukromém 

vlastnictví a tudíž zde existuje konkurence, zatímco v členských státech Evropské unie došlo 

k liberalizaci telekomunikací teprve od začátku roku 1998 v návaznosti na Bangemannův 

Akční plán.  

Souhrnem všech získaných informaci pro diplomovou práci vč. porovnání obou 

geopolitických územních celků mohu posuzovat aktuální stav za členskou zemi EU,  

tj. Českou republiku. Zavádění informační politiky v České republice poměrně zaostává a  

ze svého subjektivního pohledu mohu uvést např. úroveň elektronizace ve státní správě. 

Domnívám se, že elektronizace dokumentů včetně úspor ve státní správě v naší zemi dospěla 

pouze do počátečního stádia realizace. Částečně dochází k elektronizaci dokumentů, ale 

rozhodně ne v takové míře, která by spěla k úspoře papírové dokumentace jako v USA, kde 

byl v roce 1994 snížen rozpočet na vládní administrativu o 25%. Pravděpodobným důvodem 

negativních výsledků v naší zemi je zvýšená byrokracie, neinformovanost a nedostatečná 

informační gramotnost. Zároveň je občan v České republice ovlivněn médii, která ve velké 

míře zkreslují realitu týkající se dění v EU. Dle mého názoru se s obdobnými problémy 

potýká více členských států EU. Z těchto důvodů usuzuji, že bude ještě trvat poměrně 

dlouhou dobu, než bude Evropská unie dosahovat výsledků USA v oblasti realizace 

informační politiky.   

 



70 

 

Seznam použité literatury 

 BARROSO, Durão Manuel José. Projev o stavu Unie 2013. Evropská komise. 

[online]. 2013 [cit. 2014-02-12].  Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/130911_barroso_projev_cs.htm>. 

 BELL, Daniel. The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting. 

New York: Basic Books, 1973, xiii, 507 s. ISBN 04-650-1281-7. 

 BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure: 

access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : 

The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 02-625-2345-0.  

 Commission of the European Communities. Communication from the Commission. 

The Information Society: From Corfu to Dublin: The new emerging priorities. 

Brussels, 1996. [cit.2013-01-14]. Dostupné z WWW: 

<http://aei.pitt.edu/5650/1/5650.pdf> 

 Česká tisková kancelář. Barroso o stavu EU aneb rutinérský kolovrátek bez idejí. In 

Týden.cz. Europarlament [online]. 2013 [cit. 2014-02-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/barroso-o-stavu-eu-aneb-rutinersky-

kolovratek-bez-

ideji_282310.html?showTab=diskutovane#.UyWA0Pl5N8Ehttp://www.reformy.cz/zp

ravy/stav-evropske-unie-2013-plnime-plan/http://www.euractiv.cz/evropa-

dnes0/clanek/barroso-na-vytvoreni-lepsi-unie-musime-spolupracovat-vsichni-zprava-

o-stavu-unie-eu-krize-bankovni-vnitrni-trh-011098>.  

 Český statistický úřad. Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve všech 25 

členských zemích EU. [online]. 2005 [cit. 2012-10-16]. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/vysledky_voleb_do_evropskeho_parlamentu_ve_vse

ch_25_clenskych_zemich_eu>. 

 DAVIS, Lidija. Aneesh Chopra: America’ s Chief Technology Officer. [online]. 2009 

[cit. 2013-11-10]. Dostupné z WWW: 

<http://readwrite.com/2009/04/18/aneesh_chopra_americas_chief_technology_officer

#awesm=~oBEzDtRgNw0JZG> 

 Europe and the Global Information Society - Recommendations to the European 



71 

 

Council [online]. 1994. [cit. 2013-01-14]. Dostupné z WWW: 

<http://aei.pitt.edu/1199/1/info_society_bangeman_report.pdf>. 

 European Commission. What is Horizon 2020? [online]. 2013 [cit. 2014-09-05]. 

Dostupný z WWW <http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-

2020>. 

 Europe's Way to the Information Society : An Action Plan [online]. 1994 [cit.2013-01-

14]. Dostupné z WWW: 

<http://aei.pitt.edu/947/1/info_socieity_action_plan_COM_94_347.pdf >. 

 Evropská komise. Sdělení komise. Digitální program pro Evropu. [online]. Brusel, 

2010b [cit. 2013 11 10]. Dostupné z WWW: <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:CS:PDF>. 

 Evropská komise. Sdělení komise. Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný 

růst podporující začlenění [online]. Brusel, 2010a [cit. 2013 11 10]. Dostupné z 

WWW: <http://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-46a8-b6bd-

151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf>. 

 Evropská rada. Závěry ze zasedání Evropské rady: (25. a 26. března 2010). Brusel, 

2010. [cit. 2013 11 10]. Dostupné z WWW: 

<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/CS/ec/113596.doc>. 

 Evropská unie. Jean Monnet: stmelující osobnost u zrodu Evropské unie. Europa: 

Portál Evropské unie [online]. 2012 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z WWW 

<http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/pdf/jean_monnet_cs.pdf>. 

 Evropská unie. Orgány, instituce a ostatní subjekty EU. Europa: Portál Evropské unie 

[online]. 2009 [cit. 2013-09-19]. Dostupné z WWW <http://europa.eu/about-

eu/institutions-bodies/index_cs.htm>. 

 Financial crisis of 2007-2008. In: Wikipedia: The Free Encyclopaedia [online]. St. 

Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , 2010 [cit. 2013 11 10]. Anglická 

verze. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007-

2008>. 

 FRIEDEN, Terry. ‘Era of open government’ behind information policy reversal. 

CNNPolitics.com [online]. 2009 [cit. 2013 04 17]. Dostupné z WWW: 



72 

 

<http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/03/20/foia.policy.change/index.html>. 

 FROULÍK, Radek. Nová ekonomika a globální informační společnost. Interval.cz 

[online]. 2005 [cit. 2014-04-17]. Dostupné z WWW: <http://interval.cz/clanky/nova-

ekonomika-a-globalni-informacni-spolecnost/>. 

 GATTUSO, Joseph L. The United States Telecommunications Act of 1996. National 

Telecommunications and Information Administration: United States Department of 

Commerce [online]. 1998 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ntia.doc.gov/legacy/opadhome/overview.htm>. 

 Global Information Infrastructure : Agenda for Cooperation [online]. 1995 [cit. 2013-

01-11]. Dostupné z WWW: <http://www.ntia.doc.gov/reports/giiagend.html>. 

 Government Performance and Results Act. In: Wikipedia: The Free Encyclopaedia 

[online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , 2009 [cit. 2013 11 

10]. Anglická verze. Dostupné z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Government_Performance_and_Results_Act>. 

 GRAFNETTEROVÁ, Lenka. Zpráva o stavu Unie: Projev do prázdna? Presseurop. 

[online]. 2013. [2013-03-16]. Dostupné z WWW: 

<http://www.presseurop.eu/cs/content/article/4134951-projev-do-prazdna>. 

 HEYWOOD, Andrew. Politologie. 1. vyd. Překlad Zdeněk Masopust. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2004, 482 s. Politologie (Eurolex Bohemia). ISBN 80-864-3295-5. 

 Historie ISDN. TELESIS Technologies. [online]. 2007 [cit. 2013-10-02]. Dostupné z 

WWW <http://www.telesis.cz/cs/historie-isdn.html>. 

 HRADILOVÁ, Jitka. Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. 

Hlavní linie a trendy informační politiky Evropské unie a jejich odraz v přípravě 

České republiky na členství v Evropské unii. [CD-ROM]. Praha: Ústav informačních 

studií a knihovnictví FF UK, 2001. 

 HRADILOVÁ, Jitka; OVERY, Patrick. Informační studia a knihovnictví v 

elektronických textech I. Průvodce informačními zdroji Evropské unie. [CD-ROM]. 

Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2007. 

 CHOPRA, Aneesh. White House. Office of Science and Technology Policy. 

Connecting America. [online]. 2010 [cit. 2013-15-03]. Dostupné z WWW: 



73 

 

<http://www.whitehouse.gov/blog/2010/03/16/connecting-america>. 

 JEDLIČKOVÁ, Petra. Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. 

Informační politika. [CD-ROM]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF 

UK, 2007. 31 s. 

 KAHN, Robert; CERF Vinton. University of Michigan. Electrical Engineering and 

Computer Science [online]. 2000 [cit. 2013-11-16]. Dostupné z WWW: 

<http://web.eecs.umich.edu/~fessler/misc/funny/gore,net.txt>. 

 LEE, Robert E. The ISDN consultant: a stress-free guide to high-speed 

communications. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR, c1997, xxiii, 236 p. 

ISBN 01-325-9052-2. Dostupné zároveň z WWW: 

<http://www.roblee.com/The%20ISDN%20Consultant.pdf>. 

 MALÝ, Jiří. Porovnání Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020: budou mít 

podobný, nebo rozdílný osud? In Evropské fórum podnikání 2010 : Strategie Evropa 

2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU, Praha 22. září 2010. 

[online]; Newton College. Dostupné z WWW: 

<http://www.efp.cz/download/prispevky/Maly_EFP_2010.pdf>. 

 McCLURE, Charles R. Libraries and Federal Information Policy. Journal of Academic 

Librarianship. 1996, vol. 22, no. 3, s. 214-218. ISSN 0099-1333.  

 MICHNA, Vladimír. Evropská unie. Novinky.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-12]. 

Dostupné z WWW: <http://tema.novinky.cz/evropska-unie>. 

 MICHNA, Vladimír. Evropská unie. Novinky.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-12]. 

Dostupné z WWW: <http://tema.novinky.cz/evropska-unie>. 

 Ministerstvo zahraničí USA. Odborníci vyjádřili své názory na letošní Zprávu o stavu 

Unie. [online]. Velvyslanectví Spojených Států Amerických. 2013 [cit. 2014-02-12].  

Dostupné z WWW: <http://czech.prague.usembassy.gov/nazory-odborniku-na-zpravu-

o-stavu-unie-2013.html>. 

 National Institute of Standards and Technology (USA). The National Information 

Infrastructure : Agenda for Action [online]. Springfield : National Technical 

Information Service, 1993 [cit. 2013-11-21]. Information Infrastructure Task Force. 

Dostupné z WWW: 



74 

 

<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951d00296397c;view=1up;seq= >. 

 OBAMA, Barack. President Barack Obama's State of the Union Address. THE 

WHITE HOUSE. Office of the Press Secretary. The White House: President Barack 

Obama [online]. 2014 [cit. 2014-04-17]. Dostupné z WWW: 

<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/28/president-barack-obamas-

state-union-address>. 

 PETERKA, Jiří. Co je a k čemu lze použít ISDN? [online]. eArchive.cz, 2011a [cit. 

2012-10-16]. Dostupné z WWW: <http://www.earchiv.cz/b01/b0600008.php3>. 

 PETERKA, Jiří. Global village [online]. eArchive.cz, 2011b [cit. 2012-10-16]. 

Dostupné z WWW: < http://www.earchiv.cz/a96/a619k130.php3>. 

 PLECHANOVOVÁ, Běla. 90. léta. Euroskop.cz: Vše o Evropě [online]. 2011c [cit. 

2014-01-20]. Dostupné z WWW <https://www.euroskop.cz/8889/sekce/90-leta/>. 

 PLECHANOVOVÁ, Běla.1945-1949. Euroskop.cz: Vše o Evropě [online]. 2011a [cit. 

2014-01-20]. Dostupné z WWW <https://www.euroskop.cz/8884/sekce/1945-1949/>. 

 PLECHANOVOVÁ, Běla.1950-1957. Euroskop.cz: Vše o Evropě [online]. 2011b [cit. 

2014-01-20]. Dostupné z WWW <https://www.euroskop.cz/8885/sekce/1950-1957/>. 

 Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost: výzvy a cesty vpřed do 21. století : Bílá 

kniha. Překlad Zdeněk Masopust. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1994, 147 s. 

Evropská integrace v dokumentech. ISBN 80-858-6403-7. 

 SCHUBERT, Klaus a Petr FIALA. Moderní analýza politiky: uvedení do teorií a 

metod policy analysis. 1. vyd. Brno: Barrister, 2000, 170 s. Studium (Barrister. ISBN 

80-859-4750-1. 

 SLÍŽEK, David. ITU: Polovina světa je pokryta 3G sítěmi, v Česku mobilní 

broadband stagnuje. Lupa.cz: Server o českém Internetu [online]. 2013 [cit. 2014-02-

17]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/itu-polovina-sveta-je-pokryta-

3g-sitemi-v-cesku-mobilni-broadband-stagnuje/>. 

 STRAUB, Steve. James Madison, letter to W.T. Barry, August 4, 1822. The Federalist 

Papers [online]. 2010 [cit. 2014-2-12]. Dostupné z WWW: < 

http://www.thefederalistpapers.org/founders/madison/james-madison-letter-to-w-t-

barry-august-4-1822>. 



75 

 

 ŠMÍD, Vladimír. Právní aspekty informační politiky ČR.  [online]. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999 [cit. 2013-10-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.fi.muni.cz/~smid/praspinfpol.html>. 

 THOMPSON, Ian. Trendy v informační politice Evropské unie. Národní knihovna : 

knihovnická revue [online]. roč. 10, č. 1. Praha : Národní knihovna ČR. 1999, s. 3-5. 

[cit. 2013-08-15]. Dostupné z WWW: 

<http://knihovna.nkp.cz/Nkkr9901/9901003.html>. ISSN 1214-0678. 

 UHLIR, P. The socioeconomic effects of public sector information on digital 

networks: toward a better understanding of different access and reuse policies : 

workshop summary. Washington, D.C.: The National Academies Press, c2009, xii, 92 

s. ISBN 03-091-3968-6. 

 URBAN, Luděk. Stručná historie vnitřního trhu. Euroskop.cz: Vše o Evropě [online]. 

2012 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z WWW 

<https://www.euroskop.cz/8732/sekce/strucna-historie-vnitrniho-trhu/>. 

 ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ. Slovník spisovného jazyka českého [online]. 

Akademie věd ČR. Editor Bohuslav Havránek. Praha: Academia, 2011. [cit. 2013-08-

12]. Dostupné z WWW: <http://ssjc.ujc.cas.cz/>. 

 Vice President Albert Gore's National Performance Review.  From Red Tape to 

Results Creating a Government that Works Better & Costs Less Report of the National 

Performance Review [online]. 1993 [cit. 2013-11-16]. Dostupné z WWW: 

<http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/nprrpt/annrpt/redtpe93/23ba.html>. 

 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Státní informační politika: cesta k informační 

společnosti [online]. 1999 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z WWW: 

http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/sip/dokumenty/sipcesta/priloha3.il2.htm. 

 VLASÁK, Rudolf. Informační politika: základní východiska a současnost ve 

vyspělých demokraciích. [online] Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví, 

2001. 194 s. Dostupné z WWW: <http://uisk.xf.cz/podklady/044.PDF>. 

 VLASÁK, Rudolf. Knihovnictví, informační profese, informační politika a 

vzdělávání. [online] Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví, 2007. 15 s. 

Dostupné z WWW: <http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/vlasak-

rudolf/Vlasak_01.pdf/view>. 



76 

 

 Základní informace o eurozóně. Euroskop.cz: Vše o Evropě [online]. 2014 [cit. 2014-

02-20]. Dostupné z WWW <https://www.euroskop.cz/318/sekce/zakladni-

informace/>. 

 Zastoupení Evropské komise v ČR. EU dosáhla stoprocentního širokopásmového 

pokrytí internetem. Díky satelitu: Díky satelitu. In BusinessInfo.cz: Oficiální portál 

pro podnikání a export [online]. 2013 [cit. 2014-01-17]. Dostupné z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/eu-dosahla-stoprocentniho-sirokopasmoveho-

pokryti-internetem-diky-satelitu-41539.html>. 

 ZEMÁNEK, Josef. Hypotéční krize v USA: Příčiny, průběh, následky. 

Euroekonom.cz [online]. 2008, (3. díl) [cit. 2013-04-01]. Dostupné z WWW: 

<http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-usa-hypoteky3>. 

 ZLATUŠKA, Jiří. Informační společnost. In Zpravodaj ÚVT MU: Ročník VIII. Číslo 

4, duben [online]. 1998. [cit. 2013-09-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.isss.cz/archiv/1999/sbornik/cz/zlatuska.htm>.ISSN 1212-0901. 

 ZLATUŠKA, Jiří. Perspektivy rozvoje informační společnosti v ČR. In Internet ve 

státní správě a samosprávě : Sborník z 2. mezinárodního semináře, který se konal ve 

dnech 15-16 března 1999 v Hradci Králové. [cit. 2013-09-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.isss.cz/archiv/1999/sbornik/cz/zlatuska.htm>. 

 ZOUNEK, Jiří. ICT, Digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a 

vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. In Sborník prací Filozofické 

fakulty brněnské univerzity U 11. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 101-118. 

ISBN 80-210-4143-9. 

 

Seznam grafů 

 Graf č. 1: Nezaměstnanost ve společenství 

 Graf č. 2: Volební účast při dosavadních volbách do EP v % - průměr za celou EU 


